TR

NED BY
AI

TR

NED BY
AI

Politieke Gevangenenstraat 30 | 8530 Harelbeke
T 056 49 58 36 | info@destabvba.be

destabvba.be

CHIPPERMORTEL

OMSCHRIJVING

CHIPPEREN
Cirrus Light

Chipperen is een decoratieve gevelafwerking genoemd naar de architect David
Chipperfield, die deze techniek bedacht in 2008 om de ruw gemetselde gevels van
twee gebouwen in Berlijn een authentieke uitstraling en duurzaam karakter te
verlenen. Vandaag lijkt het chipperen een trend te worden bij renovatieprojecten,
landelijke nieuwbouwvilla’s en prestigieuze publieke gebouwen.
Door toevoeging van het product Fixopierre aan onze voegmortel bekomt u een
chippermortel.
Door de exclusieve “STOFARME” technologie (uniek in België) van de waterwerende
chippermortel geniet men van een beter werkcomfort (o.a. minder stof in de longen
tijdens het mengen) en een uitstekend gebruiksgemak.
De “stofarme” SEIFERT chippermortel is van Belgisch fabricaat en samengesteld uit
uitgelezen grondstoffen, gedroogd en voorbereid in speciale ovens volgens de volgende
formule:
•
•
•
•
•
•
•

WITTE GEWASSEN, GEROLDE KWARTSKORRELS MET KORRELOPBOUW VAN 0,1 TOT 0,6 MM
FIJNGEMALEN KALKSTEEN
UITGEZOCHTE VERPULVERDE KALK VAN MIN. 95 % CALCIUMHYDRAAT
WITTE CEMENT
VOCHTWERENDE PRODUCTEN OP BASIS VAN STEARATEN
MINERALE KLEURSTOFFEN
HULPSTOF TOT HET STOFARM MAKEN VAN DE VOEGMORTEL

CHIPPEREN
Stratus Medium

TOEPASSINGSGEBIEDEN
SEIFERT chippermortel is uitermate geschikt voor het chipperen (“cementeren”, “inpappen” of
“vertinnen”) van de meest gangbare gevelstenen. Na het aanbrengen van de chippermortel blijven
bepaalde delen van de gevelstenen nog zichtbaar. Deze techniek zorgt voor een nieuw en levendig
karakter van de gevel en kan zowel binnen als buiten toegepast worden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
• Het metselwerk dient stabiel, cohesief en stevig te zijn.
• Alle stof- en mortelresten uit de voegen verwijderen om een gezonde en zuivere ondergrond te
verkrijgen.
• De muren zijn bij voorkeur ruw gemetseld en de voegen licht uitgekrabd.
• Eventueel bezande stenen dienen vooraf geborsteld en ontkorreld te worden.
• Indien de ondergrond uit verschillende gevelsteensoorten bestaat, is het sterk aanbevolen om
de zuigkracht van de ondergrond zoveel mogelijk uniform te reguleren, door het aanbrengen 		
van de ademende primer Fixopierre (1 op 1 verdund met zuiver water) om de kans op mogelijke
kleurverschillen te verminderen door een verschil in droogtijd. Het op voorhand plaatsen van een
primer (Fixopierre) is niet altijd noodzakelijk, maar wel ten sterkste aan te raden. Droogtijd primer
in normale omstandigheden: 12 uur.
• Na het optrekken van de nieuwe muur, min. 1 maand wachten om te chipperen.
• Bij poreuze ondergronden en/of warme omstandigheden (o.a. droge wind, …)
is het aanbevolen om de stenen vooraf te bevochtigen (om verbranding te vermijden).
• Bescherm vlekgevoelige materialen (vb. glas, ramen, terras, dorpels,…).

CHIPPEREN
Full Cloudy

Een door Seifert opgeleide plaatser geeft zorg en aandacht aan het productieproces.
Daar wij geen invloed hebben op de weers- en bouwomstandigheden kunnen
uitbloeiingen en kleurverschillen door klimatologische omstandigheden echter
wel voorkomen. Wij kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden van
uitbloeiingen door klimatologische omstandigheden op het eindresultaat.
(bv bepaalde geprefabriceerde metselmortels zijn hieraan gevoelig)

KLEUREN
Een zeer uitgebreid kleurenassortiment: meer dan 100 kleuren op voorraad. Op eenvoudige aanvraag
maakt de firma Seifert ook andere kleuren (vanaf 100 kg). Voor de meest voorkomende stenen bestaat
er al een kleur op maat gemaakt: “toon op toon”
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21 meest gebruikte mortelkleuren:
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