
Welkom op de  
BASIS TRAINING 



Even voorstellen: 

Peter Boogaard 
Eigenaar Boogaard restaurateurs 
Adviseur/Demonstrateur 

Ko Gobbens 
Partner Boogaard restaurateurs 
Zelfstandig Adviseur/Verkoop 

Yorgo Poortvliet 
Stukadoor 
Demonstrateur 

Andy Hoskam 
Stukadoor 
Demonstrateur 



Wie is PAREXLANKO: 

• De PAREXGROUP heeft vestigingen in 20 landen. 
• Heeft wereldwijd 55 productiesites en meer dan 3100 medewerkers.  
• Kortom een grote speler in de wereld van de minerale oplossingen. 
 
• PAREXLANKO is al meer dan 30 jaar dé specialist van industriële mortels in 

Frankrijk. 
• 6 productiesites in Frankrijk. 
• Alleen in Frankrijk wordt er een jaaromzet van € 250 m gerealiseerd.  
 



• Het assortiment bevat producten die 
kunnen worden toegepast in drie 
grote toepassingsgebieden in de 
bouwsector. 
 

1. Producten voor de bescherming en 
afwerking van gevels in de 
nieuwbouw sector, 
restauratiemortels en 
buitengevelisolatiesystemen.  

 

Wat zijn de productgroepen van 
PAREXLANKO: 



• Het assortiment bevat producten die 
kunnen worden toegepast in drie 
grote toepassingsgebieden in de 
bouwsector. 
 

2. Producten voor het egaliseren van 
vloeren en wanden en het plaatsen 
van tegels.  

 

Wat zijn de productgroepen van 
PAREXLANKO: 



• Het assortiment bevat producten die 
kunnen worden toegepast in drie 
grote toepassingsgebieden in de 
bouwsector. 
 

3. Speciale producten voor de 
bescherming en reparatie van 
betonnen bouwwerken. 

  
 

Wat zijn de productgroepen van 
PAREXLANKO: 



• Na 15 jaar de producten van 
PAREXLANKO te hebben 
verwerkt heeft Peter Boogaard de 
opdracht gekregen om een 
landelijk netwerk op te zetten van 
PAREXLANKO verwerkers.  

 
• Zowel op het gebied van 

restauratie, renovatie en isolatie 
willen we PAREXLANKO als een 
belangrijke speler op de 
Nederlandse markt van  

    minerale afwerkingen 
positioneren.  
    Hierbij worden wij volledig 
gesteund        
    door PAREXLANKO Frankrijk  

Onze PAREXLANKO missie: 



Uitgangspunten: 

  
 

• Persoonlijk rechtstreeks contact. 
• Voor kleine en grote projecten. 
• Professionele advisering door deskundige adviseurs. 
• Bijbehorende begeleiding op de bouwplaats. 
• Praktijk gerichte trainingen (basis training en training voor gevorderden en 

specialisten). 
• Rechtstreekse verkoop zonder tussenhandel. 



Wat hebben we nog meer: 

  
 

• Vochtwering 
• Vochtbestrijding 
• Optrekkend vocht 
• Zout neutraliseren 

• Spuitmachines 

PAREXLANKO + TECHNICHEM + EUROMAIR = TOTAALLEVERANCIER MET FOCUS! 



De producten van vandaag: 

MONOGRIS E: 
• Raaplaag en eenlagige afwerkpleister (OC1) 

 
Samenstelling: 
• Cement, luchtkalk, zand en specifieke toeslagstoffen. 
 
Eigenschappen: 
• Type: OC (monocouche) 
• Drukvastheid: CSII 
• Rendement: 1,3 kg/m2 per mm laagdikte 
• Max. Laagdikte: 15mm (gietbeton) - 20 mm (cellenbeton) –  
      25mm overig 
 
 
 



MONOGRIS E: 
 
Ondergronden: 
• Betonsteen RT3, RT2 
• Baksteen RT3, RT2 
• Cellenbeton RT1 
• Gietbeton RT3,RT2 
• Metselwerk van baksteen  

 
Verwerking: 
• Handmatig:  mengtijd 5 minuten 
• Machinaal:  continue menger / 2 fasen menger 
    6,5 tot 7,5 ltr water per zak 
    mengtijd 5 minuten 
    
 
 
 

De producten van vandaag: 



De producten van vandaag: 

MONOGRIS E: 
 

Mogelijke afwerkingen: 
• Eenlagige afwerkpleister (schuurwerk en dichtschuren) charge nummer! 
• Diversen PAREXLANKO afwerkpleisters 
• Verf, muurkalk of RME 



PAREXAL: 
• Eenlagige afwerklaag. 
• Verkrijgbaar in alle minerale kleuren. 

 
Samenstelling: 
• Natuurlijke Hydraulische Kalk NHL 3.5, 
     luchtkalk, hydraulische toevoegingen, 
     vulstoffen, licht minerale toevoegingen,  
     minerale pigmenten. 
 
Eigenschappen: 
• Klasse: OC (monocouche) 
• Drukvastheid: CSI 
• Rendement: 1,4 kg/m2/mm laagdikte 
• Laagdikte: 5 – 50mm (afhankelijk van ondergrond en opbouw) 
 
 
 

De producten van vandaag: 



De producten van vandaag: 

PAREXAL: 
 
Kenmerken: 
• Volume gewicht: 1400kg/m3 
• Elasticiteitsmodule: 2800 Mpa 
• Trekweerstand: 1 MPa 
• Drukvastheid: 2 Mpa 
• Capillairiteit: 1 g/dm2. √mn 
• Waterdampdoorlaatbaarheid: 0,8 g/m2 

• Dampdiffusie: 10  
 
 
 



PAREXAL: 
 
Ondergronden: 
• Oud metselwerk van baksteen,  
      natuursteen en zachte stenen. 
• Stampaarde, Leem, etc. 
• Nieuw metselwerk RT3, RT2, RT1 

 
Verwerking: 
• Handmatig:  mengen, rusten en namengen 
• Machinaal:  2 fasen menger 
    6 tot 7 ltr water per zak 
    mengtijd 5 minuten 
    rusttijd 5 minuten 
    
 
 
 

De producten van vandaag: 



De producten van vandaag: 

PAREXAL: 
 
Mogelijke afwerkingen: 
• Gekrabd 
• Rustiek 
• Schuurbord 
• Geschuurd 

 
 

 
 
 



De producten van vandaag: 

Woning IJzedijke 



De producten van vandaag: 

MONOREX GF: 
• Eenlagige afwerkpleister (OC1) 

 
Samenstelling: 
• Cement, luchtkalk, zand, lichte vulstoffen, 
      minerale pigmenten en specifieke toeslagstoffen. 
 
Eigenschappen: 
• Type: OC (monocouche) 
• Drukvastheid: CSII 
• Rendement: 1,3 kg/m2 per mm laagdikte 
• Min. Laagdikte: 16mm gekrabd - 14 mm rustiek –  
          12mm schuurbord 
 
 
 



MONOREX GF: 
 
Ondergronden: 
• Betonsteen RT3, RT2, RT1 
• Baksteen RT3, RT2, RT1 
• Cellenbeton RT1 
• Gietbeton RT3,RT2 
• Metselwerk van baksteen  
• Diversen raaplagen van PAREXLANKO 

 
Verwerking: 
• Handmatig:  mengen, rusten en namengen 
• Machinaal:  2 fasen menger 
    6,6 tot 7,5 ltr water per zak 
    mengtijd 5 minuten 
    rusttijd 5 minuten 
 
       

De producten van vandaag: 



De producten van vandaag: 

MONOREX GF: 
 

Mogelijke afwerkingen: 
• Gekrabd 
• Rustiek, geplet rustiek 
• Geschuurd 
• Schuurbord 

 
 

 
 
 



1. MONOREX GF: Monocouche afwerkpleister voor metselwerk ondergronden. 
 
2. PAREXAL: Monocouche (eenlagige) afwerkpleister uit het erfgoed 

programma. 
 
3. MONOGRIS E: Raap- en afwerkpleister voor metselwerk ondergronden. 
 
 

 
 
 
 

Op naar de praktijk deel 1: 



De producten van vandaag: 

PARMUREX Sans Poussiere: 
• Sokkelpleister  
• Raaplaag en eenlagige afwerkpleister (OC3) 

 
Samenstelling: 
• Cement, luchtkalk, zand en specifieke toeslagstoffen. 
 
Eigenschappen: 
• Type: OC (monocouche) 
• Drukvastheid: CSIV 
• Rendement: 1,8 kg/m2 per mm laagdikte 
• Min. Laagdikte: 15mm (gietbeton) – 25mm overig 
 
 
 



De producten van vandaag: 

PARMUREX Sans Poussiere: 
 
Ondergronden: 
• Betonsteen RT3 
• Baksteen RT3 
• Gietbeton RT3 
• Metselwerk van harde baksteen  

 
Verwerking: 
• Handmatig:  mengen, rusten en namengen 
• Machinaal:  2 fasenmenger! 
    5,0 tot 5,4 ltr water per zak 
    mengtijd 5 minuten 
    rusttijd 5 minuten 
 
 
 
 



De producten van vandaag: 

PARMUREX Sans Poussiere: 
 

Mogelijke afwerkingen: 
• Eenlagige afwerkpleister (schuurwerk en dichtschuren) charge nummer! 
• Steenstrips 
• Tegelwerk (voeg ≥ 6mm) 
• Verf, muurkalk of RPE 
 
 
 



PARLUMIERE CLAIR: 
• Raaplaag voor zwakkere ondergronden. 

 
Samenstelling: 
• Luchtkalk met hydraulische toevoeging, vulstoffen, 
      lichte minerale toevoegingen. 
 
Eigenschappen: 
• Klasse: GP (raaplaag) 
• Drukvastheid: CSI 
• Rendement: 1,5 kg/m2/mm laagdikte 
• Laagdikte: 15 – 30 mm bestaand pleisterwerk, tot 5 cm op metselwerk. 
       
 
 
 

De producten van vandaag: 



De producten van vandaag: 

PARLUMIERE CLAIR: 
 
Kenmerken: 
• Volume gewicht: 1400kg/m3 
• Elasticiteitsmodule: 3500 Mpa 
• Trekweerstand: 1,2 Mpa 
• Waterretentie: 94% 
• Capillairiteit: 6 g/dm2. √mn 
• Weinig oplosbare zouten: 0,10% 
• Aangepaste poreusheid: >35% 
• Waterdampdoorlaatbaarheid: 0,8 g/m2 

• Dampdiffusie: 12  
 
 
 



PARLUMIERE CLAIR: 
 
Ondergronden: 
• Oud metselwerk van baksteen,  
     natuursteen, krijtsteen. 
• Stampaarde, leem, etc. 
• Bestaand pleisterwerk. 
• Nieuw metselwerk. 

 
Verwerking: 
• Handmatig:  mengen, rusten en namengen 
• Machinaal:  2 fasen menger 
    5,4 tot 6,6 ltr water per zak 
    mengtijd 5 minuten 
    rusttijd 5 minuten 
    
 
 

De producten van vandaag: 



De producten van vandaag: 

PARLUMIERE CLAIR: 
• Raaplaag 
 
Mogelijke afwerkingen: 
• Gekrabd 
• Rustiek, geplet rustiek 
• Geschuurd 
• Schuurbord 

 
 

 
 
 



De producten van vandaag: 

Kerk Ooltgensplaat 



CALCIDECO: 
• Dunlagige, fijne afwerklaag. 
• Verkrijgbaar in alle minerale kleuren. 

 
Samenstelling: 
• 100% luchtkalk, vulstoffen, minerale pigmenten. 
 
Eigenschappen: 
• Klasse: CR (gevelpleister) 
• Drukvastheid: CSI 
• Rendement: 1,4 kg/m2/mm laagdikte 
• Laagdikte: 3 – 5mm 
 
 

De producten van vandaag: 



De producten van vandaag: 

CALCIDECO: 
 
Kenmerken: 
• Volume gewicht: 1400kg/m3 
• Elasticiteitsmodule: 2500 Mpa 
• Drukvastheid: 1,8 Mpa 
 
 
 



CALCIDECO: 
 
Ondergronden: 
• Bestaand en nieuw pleisterwerk. 
• Waterdichte raaplaag PAREXLANKO 

 
Verwerking: 
• Handmatig:  mengen, rusten en namengen 
• Machinaal:  2 fasen menger 
    8 tot 9 ltr water per zak 
    mengtijd 5 minuten 
    rusttijd 5 minuten 
    
 
 
 

De producten van vandaag: 



De producten van vandaag: 

CALCIDECO: 
 
Mogelijke afwerkingen: 
• Geschuurd 
• Gepleisterd 

 
 

 
 
 



1. PARMUREX SP: Sokkelpleister toe te passen als raap- en afwerkpleister. 
 

2. PARLUMIERE CLAIR: Raaplaag voor zwakkere ondergronden. 
 

3. CALCIDECO: Afwerkpleister voor reeds bepleisterde ondergronden 
ondergronden.   

 
 
 

Op naar de praktijk deel 2: 



ITE PARISO PSE-M hydraulique: 
• ITE=Isolation Thermique Exterieur 
• PSE=Polystereen 
• M=Mince (dunlagig) 
• Hydraulique=mineraal 
 
Samenstelling: 
1. Isolatieplaten (120x60cm!) pluggen indien nodig 
       PSE-SNO 
2. Lijm voor isolatieplaten 
       Maîte Monocomposant 
3. Mortelweefsellaag/Wapeningsweefsel 
       Maîte Monocomposant 
4. Minerale pleister 
       EHI GF 

De producten van vandaag: 

2 
1 

3 

4 



ITE PARISO PSE-M hydraulique: 

De producten van vandaag: 

Woning Yerseke 



ITE PARISO PSE-M RME: 
• ITE=Isolation Thermique Exterieur 
• PSE=Polystereen 
• M=Mince (dunlagig) 
• RME=minerale spachtelpleister 
 
Samenstelling: 
1. Isolatieplaten (120x60cm!) pluggen indien nodig 
       PSE-SNO 
2. Lijm voor isolatieplaten 
       Maîte Monocomposant 
3. Mortelweefsellaag/Wapeningsweefsel 
       Maîte Monocomposant 
4. Voorstrijk 
       RME regulateur 
5. Minerale spachtelpleister 
       RME 

De producten van vandaag: 

2 
1 

3 

5 
4 



ITE PARISO PSE-M systemen: 

De producten van vandaag: 

ITE PARISO PSE-M  
Hydraulique 

ITE PARISO PSE-M  
RME 



Kleurmogelijkheden: 

De kleuren van vandaag: 

48 “standaard” kleuren 196 minerale kleuren 



Zijn er nog vragen? 











Namens: 
 Peter Boogaard 

Ko Gobbens 
Yorgo Poortvliet 
Andy Hoskam. 

 

Bedankt voor uw aanwezigheid! 
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