
Voorbeeld beschrijving lastenboek: 

Spuitplamuur op breedvloerplaten 
 

Omschrijving 
De post "spuitplamuur op breedvloerplaten" omvat alle noodzakelijke leveringen en werken voor 
het realiseren van de voorziene afwerking van de breedplaten tot een afgewerkt geheel. In 
overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen 
de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende 
opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds te omvatten: 
• het voorbereiden, ontstoffen en ontdoen van ongerechtigheden (borstelen of stofzuigen) van 

de ondergrond; 
• het voorafgaandelijk aanbrengen van de voorbehandelingsproducten, indien vereist voor de 

voorziene ondergrond; 
• indien nodig, de plaatsing van de nodige stellingen; 
• het afdoende beschermen van de reeds uitgevoerde werken; 
• het leveren en plaatsen van de nodige weefselnetten; 
• het uitvoeren van de voorgeschreven plamuurlagen, alle leveringen inbegrepen; 
• indien gekozen wordt voor een gladde afwerking, het volledig glad maken van het oppervlak, 

het bijwerken van alle opgemerkte onvolkomenheden, zoals oneffenheden of krassen, 
niveauverschillen tussen de breedvloerplaten…; 

• het opruimen van het afval, de reiniging en/of bescherming van het aangebrachte 
      plamuurwerk. 

Meting 
⇒ meeteenheid: per m² 
⇒ meetcode : alle aan te plamuren openingen worden vol gerekend, ter compensatie voor 

het rondom aanplamuren van de randen (b.v. trapgaten); niet in te plamuren openingen 
(groter dan 0,5 m²) worden evenwel afgetrokken (b.v. trapgaten die afgewerkt worden 
met een omlijsting). 

⇒ aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) De plamuurwerken zijn niet 
vatbaar voor verrekeningen. 

Materialen 

SAMENSTELLING VAN DE PLAMUUR 
Zie fiche fabrikant 
 

BEREIDING VAN DE PLAMUUR 
Volgens voorschrift fabrikant. 
 

VOORBEHANDELINGSPRODUCTEN 
De uitvoerder zal oordelen, overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant en met het oog 
op het bekomen van goede resultaten, welke voorbehandelingproducten aangewend zullen 
worden voor het beperken van het absorptievermogen van de ondergrond, het gelijkmatig maken, 



de verhoging van de hechting en/of de onderlinge cohesie tussen verschillende lagen. De 
voorbehandelingmiddelen zijn deze aanbevolen door de fabrikant van de plamuur. 
 

PLAATSINGSTOEBEHOREN 
Weefselnetten: dit weefsel wordt ingebed in de plamuurspecie ter hoogte van de vooraf 
opgevulde aansluiting tussen meerdere oppervlakken en waar hechtingsproblemen te 
verwachten zijn. Als wapening gebruikt men afhankelijk van de situatie een te kleven gaasvormig 
nylonnet of glasvezelweefsel. Ze zullen geen nadelig effect hebben op het aan te brengen 
plamuurwerk, noch op het visueel vlak. 
 
 

Uitvoering 

AANNEMINGSMODALITEITEN 
Met het oog op een verzorgde uitvoering dienen de plamuurwerken te gebeuren door een 
daartoe gespecialiseerde aannemer. Voorafgaand aan de uitvoering zal hij zich vergewissen van 
de uitvoeringsomstandigheden. Indien bepaalde aspecten aanleiding zouden kunnen geven tot 
een nefaste uitvoeringskwaliteit, zal de architect hiervan onverwijld op de hoogte worden gesteld. 
 

COÖRDINATIE - TIMING 
De plamuurwerken mogen pas worden aangevat na de voltooiing van alle ruwbouwelementen die 
in aanraking komen met het plamuur; d.w.z. na het plaatsen en dichten van de sleuven van 
ingewerkte leidingen, kokers, doorgangsbuizen,…  
 
Belangrijk/opgelet: 
Gezien spuitplamuur methylcellulose bevat, zal deze in een langdurige vochtige omgeving 
een geringe zwelling ondergaan, hetgeen met een verlies van cohesie/hechting kan gepaard gaan. 
Daarom moet de verfafwerking van de spuitplamuur max. binnen de 1 à 2 maand na aanbrengen 
gebeuren. De hoge relatieve luchtvochtigheid in het gebouw en de droging van het bouwvocht 
kan al leiden tot een minder goede binding van de plamuur.  
 
Schilderen/preventie: 
Alvorens de schilderwerken aan te vatten is het noodzakelijk dat men zich vergewist van het 
vochtgehalte van de ondergrond: deze dient immers in de massa droog te zijn. 
De zolderingen die met spuitplamuur worden afgewerkt moeten voor het schilderen en of behangen 
worden gefixeerd/geïsoleerd. 
De schilderwerken moeten overeenkomstig de richtlijnen van de technische voorlichtingsnota nr. 159 
(WTCB) worden uitgevoerd. 
 
 

OMGEVINGSINVLOEDEN en Temperatuur bij verwerking: 
• De uitvoering van de plamuurwerken moet gebeuren in regen- en winddichte ruimten. De 

temperatuur van de omgeving en van de ondergrond bedraagt minstens + 5°C en hoogstens 
30°C.   

• Materiaal bij de verwerking > + 5°C 
• Plamuren op de breedplaten mag pas gebeuren nadat de krimp ten gevolge van opdrogen 

voltrokken is (de breedplaten moeten minstens 6 weken oud zijn). 



• Te snel drogen moet worden voorkomen. Bij warm en droog weer treft de aannemer 
dienaangaande de nodige maatregelen om scheurvorming te vermijden. Deze condities 
blijven gehandhaafd tot minstens 3 dagen na het aanbrengen. Een versnelde opwarming of 
het gebruik van bouwdrogers mag geen nadelige invloed hebben op het resultaat van de 
werken. Er moet dienaangaande gezorgd worden voor voldoende ventilatie, sterke tocht dient 
evenwel vermeden. 

 

BESCHERMINGSMAATREGELEN - STELLINGEN 
• Alle delen welke niet geplamuurd worden (binnenmuren, schrijnwerk, stalen liggers, 

trapelementen, …) worden zorgvuldig en afdoende beschermd tegen vervuiling en 
beschadiging (d.m.v. afplakken met bouwfolie, beschermende tape en/of papier). 

• Eventuele stellingen moeten geplaatst worden zonder dat materialen uit de steunwand 
genomen worden. Geen enkele opening mag gemaakt worden zonder schriftelijke toelating 
van de architect. 

• Alle onbeschermde stalen onderdelen dienen vooraf met een aangepaste roestwerende verf 
te worden behandeld. 

• Alle materialen en bouwelementen bevuild door de aannemer plamuurwerken zullen door 
hem met de geschikte middelen worden gereinigd, zonder ze te beschadigen. 

• Beschadigingen aangebracht door de aannemer plamuurwerken worden op zijn kosten 
hersteld. De herstellingen moeten volkomen onzichtbaar zijn. 

 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 
Het draagvlak moet schoon, stabiel en gelijkmatig zijn. De voorbereiding van de ondergrond 
omvat daarbij, naargelang de omstandigheden, volgens de aanbevelingen van de fabrikant en/of 
volgens de regels van goed vakmanschap, de volgende werkzaamheden: 
• Het voorafgaandelijk verwijderen, met een steekmes, van alle onzuiverheden zodat geen 

enkel spoor van vet, roet, klei, ontkistingsproduct en zand- of mortelafval voorkomt. 
• Het voorafgaandelijk uitkrabben van bevuilde of loszittende voegen, het afkappen van 

materialen die uitsteken buiten het plafondvlak, het verwijderen van nagels, loszittende of 
vreemde constructie-elementen, ... 

• Het voorafgaandelijk uitvullen of effenen met een grondlaag van gaten en spleten (meer dan 
20 mm). 

• Indien nodig, het voorafgaandelijk volstoppen van open bewegingsvoegen met een 
kunstvezelgaas en het bedekken der naden door middel van banden in gewapend glasvlies. 
Dit glasweefsel dient ook te worden geplaatst met de nodige overlappingen op alle plaatsen 
waar scheurvorming te vrezen valt. 

• In uitzonderlijke gevallen, het voorafgaandelijk aanbrengen van een aangepaste grondering 
of hechtingslaag, dewelke, afhankelijk van de uitvoering en de aard van het draagvlak en van 
het seizoen (weersomstandigheden) noodzakelijk kan zijn met het oog op een degelijke 
aanhechting en/of egaal aspect van het eindresultaat. Hiertoe consulteert de aannemer de 
fabrikant van het plamuur. De eventuele grondering is in de prijs begrepen. 

• Het vullen van de voegen tussen de breedplaten met een door de fabrikant van de plamuur 
aanbevolen vulmiddel (b.v. Knauf Rotband of FP200  van Strikolith). 

• Het stofvrij maken met borstel of stofzuiger; 
 

HOEKBESCHERMERS – STOPPROFIELEN (wanden) 
• Alle uitspringende hoeken en - randen, zowel horizontaal als verticaal, worden afgewerkt met 

in het plamuurwerk geplaatste en daartoe geschikte hoek- en randprofielen in geperforeerd 
verzinkt staal. De profielen worden steeds aangebracht over hun volledige lengte en/of 
hoogte. Zij worden volledig in het lood en, afhankelijk van de situatie, horizontaal of 
evenwijdig gesteld met de aanpalende vlakken. 



 

VERSTERKINGSBANDEN 
• Ter hoogte van de overgangszone tussen twee verschillende materialen (beton / metselwerk 

/ sleuven) en/of waar hechtingsproblemen te verwachten zijn, zullen daartoe geschikte 
versterkingsbanden worden aangebracht. 

• Deze banden worden ingebed in de plamuurspecie en daarna vlak geplamuurd. De stroken 
overlappen elkaar minimum 10 cm in beide richtingen. 

• Ter plaatse van bewegingsvoegen in het draagvlak, wordt een aangepaste voeg in de 
plamuur voorzien. 

 

VERWERKINGSMODALITEITEN 
• De gerepareerde delen enkele dagen laten uitharden. 
• Het plamuurwerk wordt met de spuitmachine regelmatig, in voldoende dikte en afhankelijk 

van de samenstelling in twee lagen opgebouwd. Alle verwerkingen worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de bepalingen van de leverende fabrikant en met de werktuigen, die 
door hem worden voorgeschreven. 

• Aanbrengen van een eerste laag alkali vrije spuitplamuur en eventueel gladden. Verbruik : 
ca. 1 kg/m² 

• Na droging nazien van de ondergrond en de nodige correcties uitvoeren t.z. bijwerken van de 
nog zichtbare en bestaande gebreken. 

• Aanbrengen van een tweede laag alkali vrije spuitplamuur en gladden voor een gladde 
afwerking of aanbrengen van een tweede laag gekorrelde alkali vrije spuitplamuur voor een 
gekorrelde afwerking. Verbruik: ca. 1 kg/m² 

• Eventueel aanbrengen, indien nodig, van een derde afwerkingslaag. 
 

AFWERKING 
• De afwerking moet volkomen glad zijn, men moet mits controle van de ondergrond en een 

voorstrijk, rechtstreeks kunnen behangen met behangpapier, kunststoffen of andere 
materialen, zonder dat de gebruikte lijm de spuitplamuur doet loskomen of oplost. 

• Mits het nodige nazicht van de ondergrond en het aanbrengen van een fixeerlaag, moet men 
rechtstreeks kunnen schilderen met verven op basis van kunstharsen, latex, acrylaat en of 
andere verven. 

• Het eindaspect van de uitgevoerde spuitplamuur werken zal identiek zijn aan klassiek 
bezetwerk en dit in zijn gladheid zowel als in zijn strakheid. 

• De plafonds worden schilderklaar opgeleverd, alle vlakken, voegen en randen worden 
zorgvuldig afgewerkt. Het oppervlak staat volkomen vlak en gelijk en mag geen 
systematische oppervlaktegebreken vertonen, noch krimpscheuren te wijten aan een te 
snelle droging. 

• Alle naden tussen bouwelementen van verschillende aard en constructie waar zich zettingen 
kunnen voordoen worden daarom vóór de volledige verharding met een mes ingekerfd om 
een kleine schaduwlijn te bekomen die mogelijke barsten opvangt. 

• Voor de voorlopige oplevering moeten alle opgemerkte onvolkomenheden (oneffenheden, 
krassen, e.a., ...) zorgvuldig worden bijgewerkt. 

 

Keuring 

VLAKHEID 
- maximum aantal golvingen: 2 



- gemeten op lat van 2 m: 5 mm 
- gemeten op lat van 20 cm: 2 mm 
 
De hechting van de oppervlaktelaag is groter dan 0,2 N/mm² (cfr. TV 199 § 5.3.1). De aannemer 
is gehouden tot het herstellen van alle barsten die zich tijdens de waarborgtermijn zouden 
voordoen. 


	Voorbeeld beschrijving lastenboek:
	Spuitplamuur op breedvloerplaten
	Omschrijving
	Meting
	Materialen
	SAMENSTELLING VAN DE PLAMUUR
	BEREIDING VAN DE PLAMUUR
	VOORBEHANDELINGSPRODUCTEN
	PLAATSINGSTOEBEHOREN

	Uitvoering
	AANNEMINGSMODALITEITEN
	COÖRDINATIE - TIMING
	Belangrijk/opgelet:
	Schilderen/preventie:

	OMGEVINGSINVLOEDEN en Temperatuur bij verwerking:
	BESCHERMINGSMAATREGELEN - STELLINGEN
	VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
	HOEKBESCHERMERS – STOPPROFIELEN (wanden)
	VERSTERKINGSBANDEN
	VERWERKINGSMODALITEITEN
	AFWERKING

	Keuring
	VLAKHEID



