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1. Beschrijving

Het betreft hier een standaard advies voor de behandeling van MAGOXX Board Facade in buiten-expositie.
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MAGOXX Board Facade

Wat zeer belangrijk is bij montage van de MAGOXX Board Facade platen is dat elk verticaal kanaal (tussen
het raggelwerk) geventileerd moet zijn.
Er wordt in deze uitgegaan van een laagdikte van de bepleistering van 3 mm. 
Dit gezien de minimale dikte van de aanbevolen kunststof hoekprofielen.
Deze kunststof profielen dienen volledig in de mortel gemonteerd te worden.
Minimale object-, omgeving- en materiaaltemperatuur 5 graden Celsius
Maximale temperatuur 30 graden Celsius
Vers aangebrachte lagen tijdens het drogen en uitharden beschermen tegen te snel drogen door warmte,
zon en wind.
Maximale Relatieve luchtvochtigheid 80%
Maximale vochtigheid in de ondergrond 18%
Als bescherming tegen vocht voor een langere periode is Aquaplast Prim Placa als impregnatie
aanbevolen.
 
Bij een constructie waar de Magoxx Board Facade niet geventileerd worden aangebracht en het onderste
deel van de Magoxx Board Facade onder het maaiveld wordt geplaatst, dienen de snijkanten (gehele
onderzijde) en de voorzijde tot ca. 5 cm onder het maaiveld, poriënvrij voorzien te worden van een
gesloten laag vloeibaar bitumen.
Tevens de betonnen fundering van een 5 cm laag bitumen voorzien. Dit om inwateren van het Magoxx
Board Facade  te voorkomen.  

Object omschrijving

Behandeling
Geheel uitvlakken met Aguaplast Fassade Rapid of Aguaplast Fassade Mix en laten drogen. Eventueel
schuren.
De bepleistering over de gehele gevel bewapenene met alkalisch bestendig bewapenings gaas. Dit aan te
brengen op 1/3 van de totale laagdikte van de pleisterlaag, zodat de kans op scheurvorming verminderd
wordt
Bij uitsparingen ook diagonaal bewapenen.
Na gedegen voorbehandeling de gehele ondergrond impregneren met Südwest Hydrogrund, waarbij er
geen filmlaag mag ontstaan. 
 
Na ca. 12 uur bij 20° C. en 60% R.V. het geheel overgronden met Südwest Lotusan Therm, kruislings en
egaal verdelen met behulp van een goed ontpluisde vachtroller (13 mm. poolhoogte voor glad
pleisterwerk, 21 mm. poolhoogte voor structuurpleister en metselwerk). 
 
Na minimaal 6 uur (bij 20° C. en 60% R.V.) het geheel afwerken met Südwest Lotusan Therm, kruislings en
egaal verdelen met behulp van een goed ontpluisde vachtroller (13 mm. poolhoogte voor glad
pleisterwerk, 21 mm. poolhoogte voor structuurpleister en metselwerk).
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Opmerkingen
Tijdens verwerking en droging van de omschreven materialen dient een minimale ondergrond-,
omgevings- en materiaaltemperatuur van +5° C. en maximaal + 30° C. Er dient een maximale relatieve
luchtvochtigheid van 80% te worden gehanteerd. 
Voldoende droogtijd tussen de lagen in acht nemen.
Vers aangebrachte lagen beschermen tegen te snelle droging door warmte, zon en wind.
De materialen dienen mechanisch te worden gemengd, uitsluitend in de mengverhouding zoals
omschreven staat in het technisch datablad. Het poeder dient toe te worden gevoegd aan schoon
leidingwater en dient mechanisch te worden gemengd tot er een homogene massa ontstaat. 
De omschreven potlife dient te worden aangehouden.
Materialen verwerken met roestvrij stalen gereedschappen. 
De droog- en uithardingstijden zoals omschreven in het technisch datablad dienen te allen tijd te worden
aangehouden.
Indien gewenst kunststof stucstop hoek- en/of beeindigings profielen toepassen. Openstaande naden
waterdicht afkitten.
Dilataties in de ondergrond dienen altijd overgenomen te worden.
Toepassing van wapeningsweefsel is geen garantie op een scheurvrij eindresultaat.
De ondergrond dient voldoende droog te zijn alvorens de materialen hierop te kunnen toepassen. 
Problemen in de omschreven afwerking(en) voortkomend uit een bouwkundige oorzaak worden
uitgesloten van garantie/aansprakelijkheid.
Minimale omgeving-, ondergrond- en materiaaltemperatuur 10 °C en maximale relatieve luchtvochtigheid
85% in acht nemen. De ondergrondtemperatuur dient 3 °C hoger te liggen dan de dauwtemperatuur. Niet
bij harde wind, dreigende regen, in de volle zon en/of op opgewarmde ondergronden toepassen. De
problemen die veroorzaakt worden door bijv. optrekkend vocht zijn van bouwtechnische aard en worden
hierdoor niet voorkomen. Lekstrepen kunnen ontstaan door metalen delen als bijv. aluminium
waterslagprofielen met een slechte afwatering en op de stuiknaden bij daktrimmen. Ook Siliconenkit geeft
verontreinigingen.	
Indien gewenst, uitwendige hoeken en beëindigingen voorzien
van kunststof profielen (buitenkwaliteit). Aansluitingen aan kozijnen, schoon metselwerk en dergelijke vrij
snijden of voorzien van stuc stop beëindigingsprofielen. Na droging van de bepleistering diende de
openstaande naden waterdicht afgekit te door worden (door de schilder).
Dilataties in de ondergrond overnemen in de bepleistering. Tussen iedere arbeidsgang voldoende
droogtijd in acht nemen. Vers aangebrachte lagen tijdens het uitharden beschermen tegen te snel drogen
door warmte, zon en wind. Tijdens de verwerking en het uitharden/drogen van de materialen dient de
temperatuur van de ondergrond en de omgeving minimaal + 5°C en maximaal +30°C te bedragen. 
De afwerklaag kan na volledige droging worden voorzien van   enkele geëigend damp open verfsysteem.
Wij adviseren de  Sudwest Lotusan van Vistapaint. 
Het toepassen van wapeningsweefsel is geen garantie op een
scheurvrij eindresultaat.
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Disclaimer
Ons advies is gebaseerd op en afhankelijk van de aan ons verstrekte gegevens, als ook de visueel
waarneembare details. Als niet alle benodigde gegevens zijn verstrekt en/of er verborgen gebreken
aanwezig blijken te zijn, dan kunnen geen rechten aan ons advies worden ontleend.
Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid af indien het eindresultaat ongunstig wordt beïnvloed door
factoren waar wij geen controle over hebben.
De afnemer dient met de hem normaal ten dienst staande middelen te controleren of de geleverde
producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing en/of er aan de applicatievoorwaarden is voldaan.
 
Het is Vistapaint B.V. bekend dat informatie uit dit Technisch advies van belang kan zijn voor en/of
gebruikt kan worden door derden, zoals het uitvoerend bedrijf en/of zijn opdrachtgever en/of de eigenaar
van het Object. Door Vistapaint B.V. wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard ten aanzien van
derden, waaronder maar niet beperkt tot voornoemde derden. Dit Technisch Advies is uitsluitend bestemd
voor Onbekend om hem daarmee in staat te stellen het uitvoerend bedrijf te adviseren over de wijze van
behandeling van het Object. Tenzij zij daar schriftelijk mee heeft ingestemd, accepteert Vistapaint B.V.
geen aansprakelijkheid en kunnen derden er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat jegens hen door
Vistapaint B.V. enige zorgplicht in acht is of zal worden genomen.
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Algemene bepalingen: 

Dit advies is gebaseerd op actuele gegevens, zoals verstrekt aan, maar niet volledig gecontroleerd 
door Vistapaint B.V. en heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Bij wijziging van die gegevens of 
omstandigheden is herbeoordeling noodzakelijk en vervalt genoemde geldigheidsduur. 
Het  voorziet niet in de werkzaamheden op andere bouwdelen of werkzaamheden daaraan en dit 
advies is beperkt tot het vooromschreven systeem. Het betreft niet eventuele verdere bewerking of 
werkzaamheden aan het bouwdeel waarop vooromschreven systeem wordt toegepast, tenzij anders 
aangegegeven. 
De adviezen van Vistapaint B.V. gelden als een samenhangend geheel; afwijkingen op onderdelen 
leidt tot verval van de overige inhoud van het advies. 
 
Dit advies ontslaat de opdrachtgever en/of applicateur niet van de verantwoordelijkheid om 
voorafgaand en bij de uitvoering van de werkzaamheden kennis te nemen van de meest actuele 
technische merkbladen, verwerkingsrichtlijnen, voorschriften, wet- en regelgeving, toepasselijke 
normen, de standaard regels der kunst. arbeidsomstandigheden en dergelijke. Ook wat betreft de 
opslag van materialen en de te gebruiken gereedschappen en hulpmaterialen, dient bovengenoemde  
gevolgd te worden. 
 
Alle werkzaamheden  dienen te worden uitvoerd door gerichte, professionele bedrijven en  
vakbekwaam personeel 
Begeleiding van, of bezoeken op het werk door medewerkers van Vistapaint B.V., inclusief controle 
of instructies door Vistapaint B.V. ontslaan opdrachtgever en applicateur niet van de eigen 
(controle)verantwoordelijkheden inzake de uit te voeren werkzaamheden en werkwijzen. 
 
Dit advies houdt geen goedkeuring van de ondergrond in met betrekking tot ongerechtigheden, zoals 
barsten, scheuren, onvoldoende hechting of draagkracht, samenhang, vochtpercentage, algen, mos, 
schimmels, vuil, vet, cementhuid, specieresten, roest, bramen, vlakheid, restanten bekistingsolie, 
enz., die een deugdelijke bewerking van de ondergrond kunnen beperken. De ondegrond dient 
voldoende draagkrachtig en voldoende hard te zijn. Opdrachtgever en/of applicateur dienen 
geschiktheid van de ondergrond voor aanvang van en tijdens de werkzaamheden te controleren 
en/of te testen en zonodig te herstellen. 
 
Voor aanvang van en tijdens de werkzaamheden dienen klimatologische omstandigheden meerdere 
malen per dag gecontroleerd te worden, waarbij geldt dat deze omstandigheden  ook tijdens 
applicatie en droging geschikt moeten zijn. 
Minimale ondergrond- en omgevingstemperatuur +10 ⁰C 
Maximale ondergrond- en omgevingstemperatuur +30 ⁰C 
Maximale Relatieve Luchtvochtigheid 80% 
Bij het ontbreken van deugdelijke omstandigheden moeten maatregelen genomen worden, zoals 
bijv. verwarmen, ontvochtigen,ventilatie e.d., zodat gebreken aan het werk, zoals vervorming, 
scheurvorming, vochtschade, drogings- en potlifeproblematiek e.d. voorkomen worden. 
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Geringe verschillen in kleur, glansgraad, hoedanigheid en structuur zijn toelaatbaar en vormen geen 
gebrek. Eventueel getoonde modellen, monsters, voorbeelden of proefvlakken zijn indicatief en niet 
bindend, zodat afwijking mogelijk is. Vistapaint B.V. wordt door de opdrachtgever gevrijwaard voor 
aanspraken van derden betreffende het voorgaande. 
 
Dit advies is opgesteld met alle zorgvuldigheid en naar de actuele stand van kennis op dit gebied.  
Voor overige informatie betreffende eigenschappen en verwerking, verwijzen wij naar de 
meegezonden technische merkbladen, welke strikt opgevolgd dienen te worden.  
Ons advies is gebaseerd op en afhankelijk van de aan ons verstrekte gegevens, als ook de visueel 
waarneembare details. Als niet alle gegevens zijn verstrekt en/of verborgen gebreken aanwezig 
blijken te zijn, dan kunnen geen rechten aan ons advies worden ontleend. 
Het is Vistapaint BV bekend dat informatie uit dit rapport van belang kan zijn voor en/of gebruikt kan 
worden door derden, zoals het uitvoerende bedrijf en/of de opdrachtgever en/of eigenaar van het 
object. Door Vistapaint BV wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard ten aanzien van derden, 
waaronder, maar niet beperkt door, voornoemde derden. Dit advies is uitsluitend bestemd voor  
De verfgroothandel  om hen daarmee in staat te stellen het uitvoerend bedrijf te adviseren over de 
wijze van behandeling van het object. Tenzij daar schriftelijk mee heeft ingestemd, accepteert 
Vistapaint BV geen enkele aansprakelijkheid en kunnen derden er niet gerechtvaardigd op 
vertrouwen dat jegens hen door Vistapaint BV enige zorgplicht in acht is of zal worden genomen. 
 
Indien Vistapaint B.V. toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is deze schade 
uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen vermeld staat in de Uniforme Verkoop- en leveringsvoorwaarden 
voor verf en drukinkt e.a. Vijftiende uitgave van de VVVF (no. 310\91). 
Vistapaint B.V. is nimmer aansprakelijk voor bijkomende schade of kosten, of voor gevolgschade die 
mocht voortkomen of samenhangen met dit advies of bijkomende advies- en/of 
controlewerkzaamheden  van Vistapaint B.V.. Deze aansprakelijkheid voor bijkomende schade of 
gevolgschade is te allen tijde uitdrukkelijk uitgesloten.  
 
Iedere aansprakelijkheid voor schrijf-, reken- of tikfouten in dit advies is uitgesloten. 

 
      --- 
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