
Gyproc® Unique WR
Eenlaagse spuit-en handpleister voor toepassing in natte ruimtes

Beschrijving

Toepassingsgebieden

Verwerking

Gyproc Unique WR is een soepel te verwerken bouwpleister voor natte ruimtes, zoals de 
badkamer, keuken en garages. Gyproc Unique WR wordt zowel machinaal als manueel 
aangebracht. Het product droogt gelijkmatig op, vormt een sterke homogene massa en is 
gekenmerkt door een lichtgroene kleur. Als Gyproc Unique WR wordt toegepast in de natte 
cel, moet deze worden afgewerkt met een waterdichte afwerklaag, bijvoorbeeld tegelwerk.

Gyproc Unique WR wordt gebruikt voor de binnenafwerking van plafonds en muren en 
kan op alle traditionele steenachtige ondergronden worden aangebracht, evenals beton, 
cellenbeton en gipsblokken.

Lees aandachtig de info op de verpakking of consulteer de verwerkingsrichtlijnen.

Voorbereiding ondergrond :

De ondergrond moet droog, stabiel, stof-, vet- en vorstvrij zijn. Gebruik zuiver water en schoongemaakt gereedschap.

• glad of weinig absorberend beton : de hechting verbeteren met Betongrip Easy.
• sterk- of onregelmatig zuigende ondergrond : voorbehandelen met X Prim.

Gladde afwerking

Breng Unique WR machinaal of manueel aan, met een minimum laagdikte van 8mm. Stel het waterdebiet van de machine zo in zodat 
u een dunne specie krijgt, die een probleemloze afwerking verzekert. Eens machinaal of manueel aangebracht, zet de pleisterlaag 
vlak met een rei. Vervolgens de pleister messen zodat deze nog vlakker staat. Als de pleister nog een beetje plakt, kan u de pleister 
sponzen en aansluitend polieren. De pleister niet extra bevochtigen. 

Unique WR als ondergrond voor tegelwerk

Wordt Unique WR betegeld, dan is de minimum laagdikte van Unique WR 10 mm. U moet de pleister niet meer sponzen en polieren. 
Laat de pleister met een groffe structuur staan, klaar voor betegeling. 

Afwerking 

Na 100% droging geschikt voor alle gangbare afwerkingen, o.a. tegelwerk. 
Geen additieven toevoegen aan de gips. 
Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar.
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Technische specifcaties

Samenstelling Gecalcineerde gips verlicht met perliet en aangevuld met additieven.

Norm EN 13279-1   B4/50/2

Shore C hardheid > 65

Brandreactieklasse Klasse A1 - Onbrandbaar

Waterabsorptieklasse H1

DoP SG_Unique_WR_DoP_0613

Mengverhouding Ong. 14-15 liter water / zak 25 kg

Rendement >2,8 m2/zak/cm

Verbruik 9,0 kg/m2/cm

Dikte van de laag
Minimum 8 mm, gemiddeld 10 mm. 
Onder tegelwerk minimum 10 mm.

Totale verwerkingstijd 3 u 30 min

Verwerkingstemperatuur > 5 °C – temperatuur van de ondergrond van 5°C tot 35 °C

Verpakking 45 zakken van 25 kg op Europallet

Bewaartijd
Tenminste 6 maanden in de originele gesloten verpakking, op een droge en 
vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.

Herkomst Rigips (Duitsland)


