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ONTDEK TRADITIONEEL ROMEINSE PLEISTERWERK

Pleisteren met gehydrateerde kalk is een technische erfenis uit de Romeinse tijd en is 
tijdens de Renaissance verder ontwikkeld. Door de eeuwen heen hebben kalkpleisters 
bewezen opmerkelijk duurzaam en opvallend mooi te zijn.  

Tijdens deze workshop leer je hoe je een meerlagige traditioneel kalkpleister maakt 
met Artisan Stucco gehydrateerde kalkmortels. Je doet hands-on ervaring op met 
verschillende afwerkingstechnieken. 

VAN RAAPLAAG TOT WATERDICHT STUCWERK 

Elke laag kalkpleister die u aanbrengt kan op zichzelf staan en een specifieke functie 
vervullen, zowel technisch als esthetisch, of kan de basis vormen voor een meer 
verfijnde afwerking. In deze workshop leert u werken met dit veelzijdige lagensysteem.

DE RAAPLAAG  Deze laag hebben we nodig bij de start van elk project. Een goede 
raaplaag is essentieel voor het bereiken van een hoogwaardige afwerking. Je 
leert hoe je er een moet voorbereiden en aanbrengen, waarbij je werkt met de 
basisingrediënten.

SCHUURWERK  Deze matig gestructureerde laag, kan zowel een afwerking als een 
basis zijn voor de volgende systeemlaag. Verkrijgbaar in een reeks van heldere kleuren 
is het een zeer decoratieve en gemakkelijk aan te brengen laag voor binnen en buiten. 
Een schuurwerk kalkpleister is perfect als afwerking op gevelisolatiesystemen.

FRESCO  De ‘Fine Finish’-laag geeft een verfijnde afwerking aan uw schuurwerk 
pleister. Deze afwerking, oorspronkelijk de basis voor frescoschilderingen, levert een 
duurzaam en elegant pleister. Het gladde oppervlak is ademend en waterafstotend, 
wat het zeer aantrekkelijk maakt voor elke architecturale afwerking.

WATERPROOF  De ‘Waterproof Finish’ is de laatste laag die u op uw fresco-pleister 
kunt aanbrengen. Geschikt voor verticale oppervlakken in badkamers. We bekijken de 
verschillende manieren om de pleister waterdicht te maken met natuurlijke materialen 
en blijven onze techniek verbeteren om een perfect glad oppervlak te maken.
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DE INSTRUCTEUR 
 
Raquel Rodríguez Puebla is een doorgewinterde professionele stukadoor en 
restaurateur van historische kalkpleisters, die sinds 2002 aan monumenten en 
hedendaagse projecten werkt. Raquel is gediplomeerd instructeur (INEM). 

WORKSHOP INFORMATIE

DATUM  Vrijdag, 23 oktober 2020 
TIID    09.00 - 16.00, inclusief 1 uur lunchpauze.
LOCATIE   Groene Bouwmaterialen,  
   Laagstraat 10, 5156 NH Oudheusden
 
ORGANISATIE Artisan Stucco Mortars & Groene Bouwmaterialen 
INSTRUCTEUR  Raquel Rodríguez Puebla
INSTAPNIVEAU  Ervaren professional, introductie in kalkstucwerk  
 
COSTS    € 175,--  (inclusief 21% btw, materiaal en lunch)

De workshop is gericht op professionele bouwers met stucwerk ervaring en wordt 
gegeven in de Engelse taal. Maximaal 8 deelnemers. Minimaal 5 deelnemers.   
 
Bevestig je inschrijving voor 30 september 2020 via:  
www.artisanstuccomortars.com/workshops/ 
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