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EDITORIAL

Geachte lezer,
Het beroep van schilder is geweldig! En er zijn heel wat schilders die erover nadenken hoe ze nog meer uit hun beroep kunnen halen. Maja Greminger doet dat steeds
weer. Voor de schilderes, die we in Zwitserland hebben bezocht, is het schildersvak
geen eenrichtingsweg maar een inspirerende weg met een heleboel zijwegen.
Het is geen toeval dat ze al jaren intensief met bouwmaterialen en oude ambachtstechnieken werkt. Twee uitstekende experts uit de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg
hebben zich ook daarin gespecialiseerd: Gerold Ulrich weet alles over kalk en over
de bijhorende pleistertechnieken; Martin Rauch zet zich voor het oude bouwmateriaal leem in, dat tegenwoordig met het oog op duurzaam bouwen als echt toekomstgericht wordt beschouwd.
Bij Festool zorgen we voor al deze facetten van het schildersvak. Wij bieden een
breed productassortiment voor kenners en voor kunners die graag vertrouwen op
geweldige gereedschappen en die het liefst vertrouwen op het gehele systeem: als
bijvoorbeeld bij de perfecte bewerking van de ondergrond alles moet samengaan
of als u bij het mengen van materiaal een optimaal mengresultaat wilt behalen. Laat
u daardoor fascineren!

Met vriendelijke groet,

Geert De Pryck
Sales Manager Festool Belux
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JE BENT NOOIT
UITGELEERD
Dat je nooit bent uitgeleerd, klonk uit de mond van onze ouders
altijd als een dreigement. Maar eigenlijk is het juist een goede
raad. Vooral als het erom gaat meer uit je beroep te halen. Wij
hebben de Zwitserse Maja Greminger vergezeld die voor zichzelf
steeds weer nieuwe facetten van het schildersvak heeft ontdekt
en geleerd – nieuwsgierig, enthousiast en zeer gemotiveerd.
Tekst
Ralf Christofori

Fotografie
Torben Jäger
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et is de eerste schooldag van Maja Greminger. Op een
woensdagmorgen in augustus rijdt ze van Gränichen in
het kanton Aargau naar het Haus der Farbe in Zürich,
waar de nieuwe klas wordt verwelkomd. Maja Greminger is al
een van de oudere studenten, als je dat zo mag zeggen. Maar
ze is zo blij als een klein kind. Het is niet haar eerste „schooldag” en ze is ook niet voor het eerst in het Haus der Farbe. Van
2008 tot 2010 heeft ze hier haar opleiding tot „vormgever in de
ambachtelijke sector” met een beroepsexamen voltooid. Nu
doet ze er weer een schepje bovenop met de vervolgopleiding
voor het hogere vakexamen.
„Als jullie op zoek zijn naar iemand die het schildersvak meer
als een roeping ziet dan als een beroep, moeten jullie Maja
Greminger leren kennen”, heeft Agatha Zobrist, opleidingshoofd bij het Haus der Farbe, ons aangeraden. „Ze is een buitengewone vertegenwoordigster van haar vak, die al jaren alles
in het werk heeft gesteld om meer uit haar beroep te halen.”
En inderdaad: in het gesprek zit Maja Greminger vol enthousiasme en motivatie.
Ongebruikelijke carrière van een schilderes
Ze vertelt over haar professionele carrière die niet rechttoe
rechtaan verloopt en allesbehalve saai is: over haar opleiding
tot binnenhuisarchitecte waarmee ze in het schildersvak is
terechtgekomen; over de intensieve studie van het onderwerp
milieuvriendelijk en duurzaam bouwen, dat haar al vroeg bezighield; ze vertelt enthousiast over traditionele ambachtstechnieken zoals kalkpleister, tadelakt of leembouw die ze zich
eigen heeft gemaakt. „Het gaat mij niet om aanvullende kwalificaties die ik in de vorm van certificaten of diploma’s aan de
muur kan hangen maar ik word gedreven door de grote verscheidenheid die het schildersvak zo ongelooflijk spannend
maakt,” zegt Maja Greminger.
Je gelooft haar op haar woord. En je begrijpt meteen waarom
deze eerste schooldag in het Haus der Farbe voor Maja
Greminger ook na bijna dertig jaar beroepservaring nog
steeds opwindend is. Dat je in het leven en op het werk nooit
bent uitgeleerd, is als het ware haar levensmotto geworden.
Dit is bewonderenswaardig maar niet minder verbazingwekkend, gezien de wijdverbreide opvatting dat dergelijke hoog
gemotiveerde en gekwalificeerde vakmensen in de ambachtelijke sector slechts een prijzenswaardige uitzondering op de
regel zijn. Er is sprake van hoge uitvalpercentages in het schildersvak en van een groot aantal jonge talenten die tijdens of
na hun opleiding ontdekken dat het beroep van schilder niets
voor hen is. Daar zijn een groot aantal redenen voor. Eén daarvan kan zijn dat de mogelijkheden van het beroep van schilder
worden onderschat en dat veel schilders hun potentieel helemaal niet benutten.

„Het gaat mij niet om
aanvullende kwalificaties
maar ik word gedreven
door de grote verscheidenheid die het schildersvak zo ongelooflijk
spannend maakt.”
Maja Greminger

→ Praktische leeromgeving:
Maja Greminger (links) met Agatha
Zobrist, opleidingshoofd bij het Haus
der Farbe.
↓ Voor Maja Greminger betekent
de bijscholing tot vormgever in de
ambachtelijke sector meer vormgevingsspeelruimte bij haar vak.
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Vormgevingsspeelruimte bij het beroep van schilder vergroten
Maja Greminger houdt veel van het beroep van schilder. En ze
doet er alles aan om haar potentieel als schilderes volledig te
benutten. „Als zelfstandige heb ik natuurlijk andere voorwaarden”, geeft de schilderes openlijk toe. „Maar de mogelijkheid
om meer uit het beroep van schilder te halen, staat in principe
open voor iedereen.” De opleiding tot vormgever in de ambachtelijke sector heeft haar in twee opzichten enorm vooruitgeholpen: aan de ene kant voor wat betreft haar ambachtelijke
vaardigheden en artistieke competenties; aan de andere kant
kon ze daardoor de vormgevingsspeelruimte bij haar beroep
als schilderes aanzienlijk vergroten.
In haar kleine werkplaats in Gränichen experimenteert Maja
Greminger met verschillende materialen en kleuren. Ze probeert innovatieve technieken uit, zoals de toepassing van leemplamuur op structuurbehang – een methode die ze tijdens haar
opleiding in het Haus der Farbe graag verder wil ontwikkelen.
Op de werkbank mengt ze voorzichtig leempleister met een
turquoisekleurig pigment. Er is geen gebrek aan gereedschappen, materialen, bindmiddelen en pigmenten – de rekken staan
er vol mee. Ze opent een oude keukenbuffetkast waar de
Festool-schuurmaterialen netjes gesorteerd op korrelgrootte
liggen. In de lage werkplaatsruimte, die vroeger een koeienstal
was, vindt ze alles wat ze nodig heeft voor haar werk.

In haar kleine werkplaats
in Gränichen experimenteert Maja Greminger met
verschillende materialen,
kleuren en innovatieve
technieken.
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↑ Maja Greminger heeft haar
werkplaats ingericht in een
voormalige koeienstal.
← Men neemt en mengt.... leempleister, pigmenten en een grote
portie nieuwsgierigheid.
→ Artistieke ideeën worden uitgeprobeerd en van monsters voorzien
om de klant daarvan een idee te
geven.
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„In tegenstelling tot vroeger
krijg ik tegenwoordig veel
meer opdrachten waarbij
ik mijn ambachtelijke en
creatieve bekwaamheden
ten volle kan ontplooien.”
Maja Greminger

← In haar kantoor werkt Maja
Greminger vormgevingsconcepten
uit voor klantprojecten.
↓ Voor het muurontwerp in een
woonhuis aan de rand van het
bos heeft de schilderes zich laten
inspireren door het uitzicht vanuit
het raam.

Een effect bereiken met schilderen
Het kantoor van Maja Greminger bevindt zich op de bovenverdieping, direct boven de werkplaats. Hier werkt ze vormgevingsconcepten uit voor concrete klantprojecten. „Wat ik bij het
Haus der Farbe ook heb geleerd, is het vermogen om mijn
artistieke concepten niet alleen ambachtelijk perfect te beheersen maar ze ook op overtuigende wijze te presenteren. Uiteindelijk gaat het er immers om de klant een zo duidelijk mogelijk
beeld te geven van wat ik hem te bieden heb.”
Daarbij gaat het om meer dan alleen een kleurenwaaier onder
de neus van de klant te houden om hem een kleurtint van zijn
keuze te laten uitzoeken. De vormgevingscompetentie van Maja
Greminger gaat veel verder dan dat. Ze vormt zich een beeld
van de locatie, betrekt elke keer het uitzicht naar buiten bij het
interieur, verzamelt visuele en haptische indrukken, controleert
de windrichting en de stand van de zon, voelt de sfeer van een
ruimte. „Ook dat is voor mij het schildersvak en is misschien
wel, naast een perfecte uitvoering, de grootste kunst van allemaal: dat je je bewust wordt van het geweldige effect dat je als
schilderes kunt bereiken.”
Veeleisende schilderes – en succesvol
In een tijd waarin de meeste klanten verwachten dat schilderswerkzaamheden zo efficiënt en economisch mogelijk worden
uitgevoerd, lijkt de houding van Maja Greminger bijzonder veeleisend. Maar ze is er succesvol mee. „In tegenstelling tot vroeger krijg ik tegenwoordig veel meer opdrachten waarbij ik mijn
ambachtelijke en creatieve bekwaamheden ten volle kan ontplooien”, zegt de schilderes. „En ik kan het me zelfs veroorloven om af en toe opdrachten af te slaan als het er alleen om
gaat een witte muur zo goedkoop mogelijk nog witter te schilderen.” Dus toch nog een algemene uitzondering op de regel?
Misschien wel. Maar dat verdient zeker navolging.

MAJA GREMINGER
Na haar eindexamen aan de middelbare school heeft Maja Greminger
haar opleiding binnenhuisarchitecte succesvol afgerond. Via het
tekenen en ontwerpen is ze in het schildersvak terechtgekomen.
Op 26-jarige leeftijd is ze zelfstandige geworden. Haar intensieve
werk op het gebied van milieuvriendelijk en duurzaam bouwen
leidde in 1993 tot de oprichting van het bedrijf bionova dat ze samen
met haar man, de architect Werner Bohren, heeft opgericht. In 1997
heeft ze haar diploma als „Bouwbioloog SIB” (Schweizer Institut für
Bioinformatik) behaald. In 2010 heeft ze de opleiding tot „vormgever
in de ambachtelijke sector” met een beroepsexamen in het Haus
der Farbe in Zürich voltooid. In augustus 2019 is ze daar begonnen
met de vervolgopleiding voor het hogere vakexamen.
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Zürich
Zwitserland

KLEUREN VAN EEN STAD
Elk dorp, elke stad en elke regio heeft een heel
eigen „lokale kleur”. Hiermee houden Stefanie
Wettstein en haar team zich al enkele jaren in
het Haus der Farbe in Zürich bezig: wetenschappelijk nauwkeurig en met veel gevoel
voor kleurtinten en -tonen.
Tekst: Anja Soeder | Fotografie: Torben Jäger & Christoph Gysin

↓ Voor Stefanie Wettstein zijn de kleurkaarten meer
dan alleen een bouwkundige referentie – ze geven de
identiteit van een plaats weer.
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↑ De kleurkaart van de oude stad van Rheinfelden
(hierboven) geeft de kleurtinten van daken, gevels en
natuursteen, vensters en deuren weer. De fotodocumentatie maakt onderdeel uit van de analyse.

Wie als schilder met open ogen door de wereld gaat en alleen op de kleuren let,
krijgt verbazingwekkende inzichten. Stefanie Wettstein doet dat vaak. In opdracht
van bouwopdrachtgevers, gemeenten en kantons analyseert zij met haar team
in het Haus der Farbe de kleurkarakteristiek van huizen, wijken en hele regio’s.
De resultaten monden uit in gedetailleerd vormgegeven kleurkaarten en kleurenatlassen die onder andere voor het kanton Thurgau en de steden
Schaffhausen en Winterthur zijn ontwikkeld. Wat jaren geleden in Zürich begon
met een kleurenatlas voor de stad, is inmiddels uitgebreid naar kantons en
gemeenten. „Wij willen mensen bewuster maken van de kleurruimten waarin
ze leven”, zegt Stefanie Wettstein, „en vooral ook vakmensen, architecten en
stedenbouwkundigen als ze over de kleurstelling van huizen, gevels, vensters
of deuren een beslissing nemen.” Dit is indrukwekkend en zeer inspirerend!
HAUS DER FARBE | www.hausderfarbe.ch

FESTOOL-MAGAZINE
№7

Tools
Probeer het eens met systeem!

Wendlingen
Duitsland

PROBEER HET EENS MET SYSTEEM!
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De langnek-schuurmachine PLANEX
easy vormt een perfecte eenheid met
de CLEANTEC CT 36 AC en de voorafscheider CT-VA. Daar kom je al een
heel eind mee. Met de ETS EC 150 en
de afzuigbare schuurblokjes gaat het
allemaal nog wat fijner. Zo lukt proper
en gezond schuren altijd en overal.
Tekst: Anja Soeder | Fotografie: Thomas Baumann

H

et is een publiek geheim dat je door te werken met een
systeem tot betere oplossingen komt. Als alles perfect
in elkaar past, gaat het werk sneller, efficiënter en
gemakkelijker. En het resultaat is het levende bewijs daarvan.
Bewerken van de ondergrond – over het volledig oppervlak
tot in de hoeken
Op de werf ziet dat er ongeveer zo uit: je hebt imposante muren
van oude gebouwen voor je met een plafondhoogte van meer
dan 3 meter die al tientallen jaren zijn aangetast. Alles moet
mooi worden gemaakt. Maar de manier waarop is een taak
voor de schilder. Want om ervoor te zorgen dat de klant later
onbezorgd en lang van zijn nieuwe vier muren kan genieten,
is er vooral één ding van belang: de optimale bewerking van
de ondergrond.

Het deskundig oog van de schilder ziet: over het volledig
oppervlak en tot in de kleinste hoeken moet ondergrond
worden afgenomen. Het materiaal zegt: het wordt erg stoffig.
En Festool roept: probeer het eens met systeem! Terwijl de
klant het resultaat al zo’n beetje in gedachten heeft, stelt de
schilder zijn gereedschappen systematisch samen. In het geval
van de beschreven muren van oude gebouwen: de langnek-schuurmachine PLANEX easy voor grote vlakken op
muren en plafonds, uitgerust met het netschuurmateriaal
GRANAT NET; daarbij de speciale stofzuiger CLEANTEC
CTM 36 E AC-LHS in combinatie met de voorafscheider CT-VA;
voor kleinere vlakken de excenterschuurmachine ETS EC 150,
voor de hoeken en randen de afzuigbare schuurblokjes
HSK-A.
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↑ Bij de bewerking van de
ondergrond is het Festoolsysteem zeker superieur.
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Alles „easy” – maar alleen met een optimale stofafzuiging
Grote wand- en plafondoppervlakken zijn perfect voor de
PLANEX easy. Met één druk op de knop zet de directe aandrijving de schijf en het schuurmateriaal van 225 mm in beweging.
Met een gewicht van 4 kg is de langnek-schuurmachine relatief
licht en goed uitgebalanceerd – dus snel werken aan plafonds
en wanden zonder echt moe te worden kan dus perfect. Dankzij het flexibele scharnier aan het kopgedeelte is de langnek-schuurmachine bovendien uiterst wendbaar. En voor
schuren nabij randen kan het borstelsegment worden verwijderd. U hoeft zich geen zorgen te maken over gebroken assen
bij de PLANEX easy, want deze heeft helemaal geen assen. De
koolborstelloze EC-TEC-motor is bovendien onderhoudsvrij.
Hoe efficiënt u met de PLANEX easy het gewenste resultaat
behaalt, wordt snel duidelijk bij het schuren van grote oppervlakken van minerale ondergronden en droogbouwplamuur.
Alles „easy” dus, én echt efficiënt en proper dankzij een optimale stofafzuiging. En hier geldt: hoe beter het afnamevermogen van de schuurmachine, des te krachtiger het stofafzuigsysteem moet zijn. Stofvrij werken is voor de gezondheid van
de schilder immers absoluut noodzakelijk. De mobiele stofzuiger CLEANTEC CTM 36 E AC-LHS is speciaal ontworpen voor
het werken met de PLANEX easy: deze is goedgekeurd voor
stoffen van stofklasse M en beschikt over een volume van 36
liter dat optimaal wordt benut door de automatische hoofdfilterreiniging (AUTOCLEAN). De instelbare schoonmaakintervallen van de filter kunnen zelfs afhankelijk van de intensiteit van
de afname traploos worden ingesteld. De extreem compacte
hogecapaciteitsturbine levert de daarbij passende stofzuigcapaciteit.
En met de voorafscheider CT-VA zet Festool er nog iets bovenop.
Deze bestaat strikt genomen uit drie modules die op de stofzuiger worden „gestapeld”: een cycloonafscheider die via twee
slangen met het gereedschap en de stofzuiger CT is verbonden;
daaronder bevindt zich een bak en een verwisselbaar opvangreservoir met een volume van ongeveer 20 liter. Het uitgekiende
systeem vangt tot wel 80 procent van het fijne minerale stof op
voordat het de stofzuiger bereikt. Dat ontlast de standaardfilter
en garandeert een constant hoge stofzuigkracht tijdens het
volledig arbeidsproces. De voorafscheider en de stofzuiger
kunnen via het beproefde SYS-Dock heel eenvoudig worden
gekoppeld en losgekoppeld. De innovatieve opvangreservoirs
vergemakkelijken de verwijdering van grote stofhoeveelheden
aanzienlijk.

PROFESSIONELE TIP:
Dankzij de voorafscheider van Festool kunnen renovatieprofessionals letterlijk diep ademhalen: want de
CT-VA-20 zorgt zowel voor stofvrij werken alsook voor
een propere en moeiteloze verwijdering van grote
hoeveelheden stof.

Bij de PLANEX easy zit
de aandrijving direct op
de schijf. Dit maakt de
langnek-schuurmachine
flexibeler en robuuster.
In alle opzichten dus de
moeite waard.

→ Het netschuurmateriaal GRANAT NET
zorgt voor een hoge afname en loopt
minder dicht.
↘ Lengte is niet belangrijk – al is dat
bij de langnek-schuurmachine PLANEX
easy wel het geval.
↓ Met de voorafscheider CT-VA hebben
zelfs grote stofhoeveelheden geen kans.
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↑ Met het netschuurmateriaal
GRANAT NET behaalt de schilder
optimale resultaten, op welke
schuurmachine dan ook.
→ De ETS EC 150 is verkrijgbaar
met een schuuruitslag van 3 mm
of 5 mm. Daarmee is deze een
onmisbare partner voor een grote
verscheidenheid aan schildertoepassingen.

De ETS EC 150 is bij
uitstek geschikt voor
werken op verticale
vlakken of bovenhands
werken: 1,2 kg licht en
krachtig.
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Een systeem dat nauw samenwerkt
De combinatie van de PLANEX easy en de speciale stofzuiger
CLEANTEC CT 36 AC met de voorafscheider CT-VA verricht echt
goed werk. Zeker ook bij de grootschalige afname van minerale
ondergronden of droogbouwplamuur waar met stof in grote
hoeveelheden rekening moet worden gehouden. En overal waar
de grote schijf van de PLANEX te groot is, nemen de excenterschuurmachine ETS EC 150 of de afzuigbare schuurblokjes
HSK-A het over. Een greep. Een druk op de knop. En verder. Zo
werkt een systeem dat nauw samenwerkt. Zo werkt Festool.

PROFESSIONELE TIP:
Het netschuurmateriaal GRANAT NET is bijzonder
goed geschikt voor sterk stofproducerende materialen. De open netstructuur zorgt voor een hoge afname
en een alomvattende stofafzuiging – naast ø 225 mm
voor de PLANEX ook in vier andere groottes.

GEWOON GOED EN STOFVRIJ
Festool heeft de langnek-schuurmachine PLANEX easy, de speciale
stofzuiger CLEANTEC CTM 36 E AC-LHS en de voorafscheider
CT-VA-20 ideaal op elkaar afgestemd. Samen met de ETS EC 150 en
het schuurblokje HSK-A is het systeem nog beter dan de som van
zijn onderdelen.

LANGNEK-SCHUURMACHINE LHS-E 225 EQ PLANEX EASY
› Robuust en duurzaam dankzij de directe aandrijving van de
EC-TEC zonder flexibele as.
› Extreem goede afnameprestaties – nog beter met het
netschuurmateriaal GRANAT NET ø 225 mm.
› Uitpakken en beginnen maar: met maar één schakelaar
wordt de PLANEX easy ingeschakeld.
STOFZUIGER CLEANTEC CTM 36 E AC-LHS
› De speciale stofzuiger voor de langnek-schuurmachine
PLANEX easy.
› Met de AUTOCLEAN-functie, de knikvaste stofzuigslang en
de afsluitschuif voor een nog intensievere reiniging van de
standaardfilter.
› Ideaal voor gebruik op de bouwplaats dankzij de compacte
constructie en het lage gewicht.

↓ Onze schuurblokjes zorgen voor
hoeken, randen en rondingen – met
ergonomische handgreep en natuurlijk met stofafzuiging.

VOORAFSCHEIDER CT-VA-20
› Effectieve stofafzuiging van grote stofhoeveelheden en fijnstoffen.
› Opgezogen stof wordt in het stapelbare opvangreservoir snel,
veilig en proper getransporteerd en verwijderd.
› Geschikt voor de stofzuigers CLEANTEC CT 26, 36 en 48.
EXCENTERSCHUURMACHINE ETS EC 150
› Optimaal geschikt voor grof- en tussenschuren en voor fijnschuren
van minerale materialen.
› Ideale eenhandschuurmachine voor ontspannen schuren onder
alle omstandigheden – ook bovenhands.
› De excenterschuurmachines ETS EC zijn nu leverbaar in de nieuwe
Systainer³.
SCHUURBLOKJE HSK-A 80X130
› Ideaal voor handmatig schuren (grof-, tussen- en fijnschuren)
van hoeken en randen.
› Dankzij de ergonomische handgreep en stofafzuiging ook
geschikt voor langdurige schuurwerkzaamheden.
› De stofzuigcapaciteit kan door de bypassverstelling worden
aangepast.

BETER IN SYSTEEM!
Proper en gezond schuren met de krachtige gereedschappen en
stofzuigsystemen van Festool – het best als set.
» www.festool.be/producten/schuren-en-borstelen/
langnekschuurmachine
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OUDE TECHNIEK, NIEUWE TREND
Leem en kalk behoren tot de oudste bouwmaterialen van de mensheid. De laatste tijd worden ze herontdekt omdat ze bijzonder ecologisch zijn en voor een
gezond binnenklimaat zorgen. Wij hebben voor u op een rijtje gezet wat leem- en
kalkpleisters van elkaar onderscheidt en hoe u deze goed verwerkt.

Zon

Vochtuitwisselend
Pleisterlaag

Regen
Dampdoorlatend

Warmte-isolerend

Vertraagde
warmte-overdracht

Stof

BUITEN

BINNEN

Geluid

Warmtevasthoudend

Opstijgend bodemvocht

LEEM- EN KALKPLEISTERS

Leempleister

Kalkpleister

Leem- en kalkpleisters zijn minerale pleisters. Beide worden beschouwd als
bijzonder vochtregulerend en ademend. Leempleister kan schadelijke stoffen
uit de binnenlucht binden. Hetzelfde geldt voor kalkpleister dat bovendien
bekend staat om zijn hoge pH-waarde en effectief is tegen schimmel.

Voordelen
›› Gemakkelijk te verwerken en kan
op bijna alle ondergronden worden
aangebracht.
›› Hulpbronbesparend bouwmateriaal,
100 % herbruikbaar.
›› Open voor diffusie en geschikt voor
warmte-opslag.
›› Allergieneutraal en houdt elektromagnetische straling tegen.
›› Bindt schadelijke stoffen en geuren.
›› Geluid- en brandvertragend.
›› Lage materiaalkosten
(ca. 3–10 euro/m2).

Voordelen
›› Open voor diffusie en geschikt voor
warmte-opslag.
›› Hoge pH-waarde (alkaliteit) voorkomt schimmelvorming en doodt
ziektekiemen.
›› Effectieve bescherming tegen
ongedierte.
›› Bindt schadelijke stoffen en geuren.
›› Geluid- en brandvertragend.
›› Groter kleurenspectrum dan bij
leempleister.

Maar voorzichtig: niet elke kalkpleister is hetzelfde. Alle soorten pleistermortels met een kalkaandeel van minstens 3 % mogen als kalkpleister worden
verkocht. Maar kalkproducten ontvouwen hun specifieke eigenschappen alleen
zonder bijmenging van cement of chemische toevoegingen.
Bovenstaande afbeelding geeft de voordelen van leem- en kalkpleisters weer.
Zo zijn kalkpleisters even geschikt voor binnen- als voor buitenmuren. Leempleister is daarentegen bij vocht kwetsbaarder en kan daarom buiten maar
beperkt worden gebruikt.

Nadelen
›› Zachter en dus gevoeliger oppervlak.
›› Gevoelig voor directe of permanente vochtigheid.
›› Minder geschikt voor buitenmuren
of douchecabines.

Nadelen
›› Langzamer te verwerken.
›› Ruimteklimatologisch effect pas bij
pleisterdikten van minstens 15 mm.
›› Relatief hoge materiaalkosten
(ca. 20–50 euro/m2).
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VERWERKING
Kalkpleister moet snel worden verwerkt omdat deze in de lucht snel uithardt.
Bij leempleister kan de bewerkingstijd worden verlengd door water toe te voegen. Toch moet u altijd maar net zoveel plamuur aanbrengen als u binnen een
tot twee dagen kunt verwerken.
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Braamtroffel en
groeftroffel
Voor de uitvoering van
bramen en groeven
met gedefinieerde
kwartcirkelronding.

Metselwerk
Onderpleister, grof
Bovenpleister, fijn
Verf

Fijnpleistertroffel
Japanse pleistertroffel
voor eindbehandelingen
van leem- en kalkfijnpleister.

Structuurwisser
Eenrijige structuurwisser
met greepgat voor
gekamde lagen en
rustieke texturen.

Leempleister
Voorbewerking van de ondergrond
›› De ondergrond moet stevig zijn en
vrij van stof, olie en vet.
›› Zuigende ondergronden vóór het
opbrengen licht bevochtigen.
›› Overgangen tussen verschillende
ondergrondmaterialen met pleisterdragers of versterkingsweefsels
stabiliseren.
Bepleisteren
›› Eenlaagse leempleisters zijn
geschikt voor vlakke ondergronden
met een goed absorptievermogen,
zoals bakstenen of leemstenen.
›› Bij tweelaagse leempleisters wordt
de eerste laag ruw gladgestreken
en wordt na 12 uur de tweede laag
aangebracht.
›› Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit kunnen voor
onderpleister (grof) en bovenpleister
(fijn) verschillende materiaalkwaliteiten en korrels worden gebruikt.
›› Verwerking bij min. lucht- en
muurtemperatuur van 5 °C .

Kalkpleister
Verf
›› Let er bij het schilderen van met
leem bepleisterde muren op dat de
open poreusheid van de muur van
leembouwmaterialen behouden
blijft.
›› De meest gebruikte verven zijn
leemverven, kalkcaseïneverven en
minerale verven (bijv. silicaatverven).

Voorbewerking van de ondergrond
›› De ondergrond moet stevig zijn en
vrij van stof, olie en vet.
›› Ondergronden afhankelijk van het
waterabsorptievermogen goed
voorbevochtigen.
›› Er mag zich geen water op het
oppervlak bevinden voordat het
pleister wordt aangebracht.
›› Overgangen tussen verschillende
ondergrondmaterialen met pleisterdragers of versterkingsweefsels
stabiliseren.
Bepleisteren
›› Kalkpleisters worden doorgaans
dubbellaags aangebracht.
›› Elke pleisterlaag moet bij het
aanbrengen voldoende vochtig
worden gehouden.
›› Bij de onderpleister is de pleisterdikte 10–20 mm.
›› Bij de bovenpleister moet de pleisterdikte 3–5 mm zijn.
›› Vuistregel voor de droogtijd:
1 dag per millimeter opbrengdikte.

Verf
›› Voor de kalkbepleistering kunt
u het best kalkverven of verfkalk
gebruiken.
›› Breng de vaak aanbevolen afsluitlaag niet vóór de verfbeurt aan.
›› Dekkende kleurtinten hebben
meerdere laklagen nodig.
›› Op plaatsen met een zware belasting de verf bijvoorbeeld met
olijfzeep behandelen, dan is deze
afwasbaar.

MEER WETEN
Hoe u leem- en kalkpleisters goed
mengt, komt u ook te weten in deze
magazine-uitgave.
» Artikel op pagina 38
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Satteins
Oostenrijk

DE
KALKBRANDER
Meer dan twintig jaar geleden is de vurige passie van Gerold
Ulrich voor kalkpleisters ontstaan. Inmiddels brandt hij zijn
kalk zelf. Heel natuurlijk en vrij archaïsch. Maar wat hij daarvan maakt, is het beste op het gebied van vakmanschap en
architectuur. We hebben hem in de Oostenrijkse deelstaat
Vorarlberg bezocht.
Tekst
Ralf Christofori

Fotografie
Torben Jäger
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oog boven in de bergen, op een zeer afgelegen plaats,
waar het gemengde bos steeds dichter en de bosweg
steeds smaller wordt, rijden we stug achter de auto van
Gerold Ulrich aan. Daar waar hij zijn eigen kalk brandt. En als
je bedenkt hoe hij daar steen met tonnen tegelijk naar boven
moet brengen en de gebrande kalk op de een of andere manier
weer naar beneden moet brengen, lijkt de angst om hier midden in het bos vast te komen zitten, belachelijk. Plotseling zien
we een open plek en is de bestemming bereikt. Dat vertelt ons
de kalkoven die Gerold Ulrich op een steile helling heeft
gebouwd.

De kalksteen wordt bij een
constante temperatuur
van 900 °C gebrand. Vijf
dagen en nachten lang.

Sinds 2005 brandt de gediplomeerde schilder en meesterschilder zijn kalk zelf – in verschillende uitbreidingsfasen. De kalkoven hier boven Satteins, waar Ulrich zijn bedrijf heeft, is zijn
meesterstuk. Hij heeft deze gebouwd van stampleem en bevat
18 ton kalksteen. Enorme stalen ringen en -ankers houden
deze bij elkaar opdat de massa en de warmte deze niet doen
barsten. De kalksteen wordt namelijk uitsluitend met hout bij
een constante temperatuur van 900 °C gebrand. Het brandproces duurt vijf dagen en nachten, 24 uur per dag wordt de temperatuur bewaakt en hout toegevoegd.
Kalk branden en verwerken – een gesloten kringloop
Daarvoor neemt Gerold Ulrich de tijd, want het resultaat is
belangrijk voor hem: „Het brandproces bij de industriële productie vindt plaats bij 1200 °C en verloopt veel sneller. Dat is
weliswaar economischer, maar het vermindert uiteindelijk de
kwaliteit van de kalk die vervolgens kunstmatig wordt opgewaardeerd met additieven. Bij ons blijven alle natuurlijke eigenschappen van de kalk behouden, wat een zeer positief effect
heeft op de kwaliteit en verwerking van het bouwmateriaal.”
Pas als de gebrande kalk na nog een week is afgekoeld, wordt
deze geblust. Als je een beetje water toevoegt, krijg je poeder.
Als daarentegen veel water wordt toegevoegd, ontstaat de
zogenaamde moeraskalk die jarenlang onder een dunne waterlaag kan worden opgeslagen.
Het fascineert Gerold Ulrich dat het bij de productie en verwerking van zuivere kalk inderdaad om een gesloten kringloop
gaat: „als het bluswater bij het verharden verdampt en het
pleister kooldioxide opneemt, wordt de kalk verkoold en wordt
deze door de jaren heen weer wat het ooit was: namelijk steen.”
Dit inzicht is niet nieuw. Want kalk behoort tot de oudste bouwmaterialen van de mensheid. En hoe intensiever Ulrich zich
daarmee bezighield, des te meer zijn fascinatie daarvoor
groeide – vooral in zijn thuisregio aan de rand van de noordelijke
Kalkalpen, waar het materiaal letterlijk vóór zijn deur ligt.

→ Uit de natuur, in de natuur:
Gerold Ulrich bij zijn zelfgebouwde
kalkoven.
↓ Als de kalkbrander Ulrich
zijn oven aanzet, ontstaat er
een „vreugdevuur” dat zelfs
het hardste staal verbuigt.
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„Bij ons blijven alle natuurlijke eigenschappen van de
kalk behouden, wat een zeer
positief effect heeft op de
kwaliteit en verwerking van
het bouwmateriaal.”
Gerold Ulrich

Het hart van de „alchemist”
Toen Gerold Ulrich als zelfstandige bij zijn eerste restauratieprojecten begon met de bepleistering van historische huizen
met kalk, herontdekte hij niet alleen oude pleistertechnieken
maar herkende hij ook de grenzen van gangbare, industrieel
geproduceerde bouwmaterialen. Van het een kwam het ander.
De werkplaats groeide, de productie en opslag van eigen kalkproducten kwam op gang, de uitstekende reputatie van de
kalkspecialist verspreidde zich over de landsgrenzen, en Ulrich
heeft zelfs een tweede vestiging in het Zwitserse Diepoldsau
opgericht.
De oorspronkelijke werkplaats in Satteins is in de loop der jaren
uitgegroeid tot een volwassen bedrijf. In het hoogbouwmagazijn
zijn zakgoederen en bulkgoederen tot aan het plafond opgestapeld. Op de binnenplaats wordt de moeraskalk opgeslagen
in enorme containers. Maar het hart van de „alchemist” klopt
nog steeds in zijn atelier. Op de werkbank mengt Gerold Ulrich
recepturen, probeert hij steeds weer iets nieuws uit en voorziet
kleurtinten van monsters. Aan de muur bevinden zich monsters
van kalkpleister naast elkaar en op de planken verschillende
gereedschappen en potjes met pigmenten. Hij is een „knutselaar en doe-het-zelver”, staat in een boek over Gerold Ulrich
– en dit is wat hem onderscheidt: hij kent de theorie én kan
deze ook nog in de praktijk uitvoeren.
Zuiver kalkpleister – ecologisch en duurzaam
Dat de kalkbrander uit de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg
gewoon zijn ding doet, heeft hem de reputatie van rebel opgeleverd. Gerold Ulrich relativeert met een verlegen glimlach.
Maar er speelt wel iets: „ik heb al eerder gemerkt dat je met
ervaring en gezond verstand alleen niet bent opgewassen tegen
de machtige bouwsector. Als je kijkt hoe ecologisch en duurzaam bijvoorbeeld de natuurlijke isolerende eigenschappen
van zuiver kalkpleister zijn, vraag je je af waarom we overal
EPS-hardschuimplaten aan de gevels plakken die ook nog eens
door de staat worden gesubsidieerd.”

↑ In het hoogbouwmagazijn zijn kalk
en leem, pigmenten en additieven
voor specifieke materiaalmengsels
opgestapeld.
↓ Gerold Ulrich slaat de moeraskalk
op het bedrijfsterrein in inloopcontainers op.
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→ Gerold Ulrich voorziet elk idee
van monsters want het kan alleen
draagkrachtig zijn als het ook op
ambachtelijke wijze functioneert.
↓ In zijn atelier klopt het hart van
de „alchemist”.
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„Het mooie is dat kalk
leeft en elke ruimte en
elk gebouw op natuurlijke
wijze in leven houdt.”
Gerold Ulrich
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Gerold Ulrich kan zich inderdaad wel de haren uit het hoofd
trekken, maar doet dat niet. In plaats daarvan is hij blij met de
vele bouwopdrachtgevers en architecten die hem inmiddels
raadplegen of opdrachten geven. Hij verwondert zich als een
klein kind als hij de gevel van een woonhuis van drie verdiepingen mag restaureren waarvan de kalkpleister meer dan 500
jaar(!) oud is (zoals in het Türelihus in het Zwitserse Valendas).
Bijna opgelucht reanimeert hij de ademingsactiviteit van een
gewelfde kelder in een huis dat onder monumentenzorg valt
door de cementpleister te verwijderen, het metselwerk te
ontzouten en een dikke kalkpleister aan te brengen. „Het
mooie is,” legt Ulrich uit, „dat kalk leeft en elke ruimte en elk
gebouw op natuurlijke wijze in leven houdt.”
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Modern bouwen met oude pleistertechnieken
Gerold Ulrich heeft op indrukwekkende wijze aangetoond hoe
veelzijdig en eigentijds het gebruik van kalkpleister kan zijn,
vooral bij recente bouwprojecten. De volgende ochtend neemt
hij ons mee naar het Montforthaus – een modern cultuur- en
congrescentrum in de binnenstad van Feldkirch. De indrukwekkende gebogen balustrades in de hal en in de grote zaal
heeft de schilder en zijn team in gladde kalksteen gemodelleerd. „Om een continu vlak resultaat te behalen, hebben we
als het ware de gladde kalk in één keer aangebracht, deze
extreem gecomprimeerd en vervolgens verzeept”, herinnert
Ulrich zich.
En dan rijden we nog een stuk richting het noorden, naar
Lustenau om een tamelijk bijzonder gebouw te bekijken waarvan de complete gevel met kalk is bepleisterd. Net als vroeger.
Maar absoluut eigentijds. En ook behoorlijk visionair… Meer
informatie daarover vindt u op de volgende pagina’s.
Meer verhalen over schilders die hun ding met passie doen, vindt u op:
» www.festool.com/blog

SCHILDERSWERKPLAATS GEROLD ULRICH
In 1989 heeft de gediplomeerde schilder en meesterschilder Gerold
Ulrich zijn eigen bedrijf opgericht in Satteins in de Oostenrijkse
deelstaat Vorarlberg. Zijn intensieve werk op het gebied van oude
kalk- en leempleistertechnieken bracht hem er in toenemende mate
toe om de daarvoor geschikte bouwmaterialen zelf te produceren.
Het spectrum varieert van kalkpleisters en -verven via leemcaseïne
tot polijstzeep en olieverven. Niemand weet beter hoe deze materialen
optimaal worden verwerkt. Tegenwoordig geeft Gerold Ulrich zijn
onuitputtelijke kennis ook door aan andere ambachtelijke bedrijven.

↑ In het Montforthaus in Feldkirch
heeft Gerold Ulrich op grote schaal
met kalk gewerkt – in de hal, in de
grote zaal en in de sanitaire ruimten.
← De balustrades in de foyer van
het Montforthaus zijn in gladde kalk
gemodelleerd en verzeept.
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Oostenrijk
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Tekst
Ralf Christofori

Fotografie
Torben Jäger

Kun je een huis met zes verdiepingen volledig zonder verwarming, koeling en ventilatie bouwen waarbij de kamertemperatuur
toch het gehele jaar door tussen de 22 en 26 graden schommelt?
En nog wel in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg, direct aan
de voet van de Alpen? Ja, dat kan. Met veel overtuiging en met
oerdegelijke bouwmaterialen.
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Het kalkpleister op de buitengevel behoudt en versterkt de klimaatrelevante
materiaaleigenschappen
van de bakstenen en heeft
bovendien een beschermende functie.

↑ De enorme gevel en de dragende muren zijn gemetseld
in een klassieke massieve constructie.
← Binnenramen en automatische ventilatiekleppen zorgen
voor een optimale binnenluchtkwaliteit.
→ Gebouwde visie: het huis
2226 in Lustenau is niet alleen
zeer opmerkelijk op energietechnisch gebied.
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et huis straalt iets uit van: „Laat me met rust. Jullie
begrijpen me toch niet…” Dat zegt Dietmar Eberle over
zijn huis dat je in eerste instantie echt niet begrijpt. Dat
de uit de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg afkomstige architect en bouwopdrachtgever niet wist wat hij deed, kun je hem
zeker niet verwijten. In tegendeel. Maar het begrip van de
vakmensen was toch zeer beperkt toen hij zijn plannen presenteerde om een huis zonder verwarming, koeling en ventilatie te bouwen. En niet in een gebied met het gehele jaar door
een zacht klimaat, maar hier in Lustenau waar ‚s winters
sneeuw ligt en ‚s zomers regelmatig de grens van 30 graden
wordt overschreden.
Dat werkt sowieso niet, werd beweerd. Punt. Dietmar Eberle
verzamelde een team van het architectenbureau Baumschlager
Eberle en een groot aantal experts om zich heen, haalde de
punt weg en verving deze door een uitroepteken toen het huis
2226 in het voorjaar van 2013 gereed was. Sindsdien is het
aantal uitroeptekens toegenomen omdat het huis in de afgelopen zeven jaar op indrukwekkende wijze heeft aangetoond
dat het toch werkt. En hoe!

De architecten, planners en uitvoerende bedrijven hebben zich
aan het motto ‚Minder is meer’ gehouden, en niet alleen formeel maar ook met het oog op een duurzame omgang met
bouwmaterialen en energetische hulpbronnen. Het resultaat
is buitengewoon, consequent en overtuigend. „Ons huis 2226
is in een groot aantal opzichten een voorbeeld en referentieproject, nog afgezien van het feit dat onze medewerkers van
het architectenbureau en onze huurders zich hier zeer prettig
voelen”, vertelt Jürgen Stoppel. En dat is misschien wel de
beste referentie van allemaal.

↓ Projectleider Jürgen Stoppel
(rechts) met kalkspecialist Gerold
Ulrich.

Constant binnenklimaat zonder complexe gebouwtechniek
Ja, hoe eigenlijk? „Het was geen hekserij, we zijn gewoon
consequent een andere weg ingeslagen”, legt projectleider
Jürgen Stoppel uit. „Op basis van gedetailleerde berekeningen
hebben we een energieconcept ontwikkeld dat niet gebruik
maakt van hoogstaande gebouwentechniek of complexe isolatie maar in plaats daarvan alleen de regels van de fysica volledig benut.” Zelfs het aandeel van de lichaamswarmte in het
binnenklimaat werd meegenomen. En een blik in de smalle
aanvoerschacht, die zich boven de zes verdiepingen uitstrekt,
laat zien: hier is inderdaad geen sprake van oplichterij maar
hooguit van elektrische kabels voor de regeling van luchtstromen en documentatie van het binnenklimaat.
Vooral de gebouwschil is van doorslaggevend belang. De basisvorm van de „stenen kubus” wordt ingedeeld door de driedubbele beglazing die de buitentemperatuur tegenhoudt en meer
dan genoeg licht doorlaat. In tegenstelling tot vergelijkbare
gebouwen is alleen beton gebruikt voor de plafondplaten. De
76 cm dikke gevel is al bijna ouderwets met bakstenen gemetseld. Maar „ouderwets” betekent in dit geval: bijzonder isolatie-, opslag-, buffer- en weerbestendig.
Minder is meer – en vooral duurzaam
Het bakstenen gebouw wordt aan de buitengevel voltooid door
een zuivere kalkpleister dat Gerold Ulrich heeft gebrand en
verwerkt. Strikt genomen gaat het om een 15 millimeter dikke
kalkbasispleister en een deklaag van 8 millimeter met hout
gebrande kalk. Het kalkpleister behoudt en versterkt de klimaatrelevante materiaaleigenschappen van de bakstenen en
heeft bovendien een beschermende functie, zoals de kalkspecialist uitlegt: „Het pleister hardt achtereenvolgens in de lucht
uit en krijgt als gevolg van de verwering de kwaliteit van steen.
Dat is een heel natuurlijk proces dat ervoor zorgt dat de gevel
in de loop van decennia steeds mooier en robuuster wordt.”

METSELWERK
Bakstenen, met kalkmortel
gemetseld
GEVELPLEISTER
Kalksteen uit Schnepfau en
van de Kanisfluh
VENSTERBANKEN EN ATTIEK
Afdekking van Rorschacher
zandsteen
VENSTERS EN BUITENDEUREN
Uitsluitend massief hout van
zilverdennen

2226 – LUSTENAU, OOSTENRIJK
Architecten: BE Baumschlager Eberle Architekten, Lustenau
Pleistergevel: Gerold Ulrich, Satteins, Oostenrijk
Voltooiing: 2013
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Ze liggen buitengewoon goed in de
hand, hebben behoorlijk veel vermogen en een behoorlijk toerental. Een
aantal dingen aan de Festool-mengmachines uit de MX-serie doet denken
aan de motorsport.
Tekst
Anja Soeder

S

oms kan de fantasie zelfs bij het mengen bij iemand
op hol slaan. Als je van bovenaf naar de mengmachine
kijkt, ziet deze er inderdaad uit als een Formule
1-stuur. Je mist misschien de schakelpeddels, maar je kunt
wel gas geven. Je kunt ook een bocht nemen zolang je de
stoeprand van de emmerrand niet meeneemt. Maar veel meer
hangt het af van gelijkmatig spinnen, bij een gelijkblijvend
toerental. Tot het materiaal de optimale consistentie heeft
bereikt.
Het gaat hier natuurlijk niet om ronderecords of rijplezier op
asfalt, maar om het mengen van pleisters, mortels en verven.
Iedere schilder weet dat dat een hele kluif is. Maar het gaat
erom dit werk gemakkelijker te maken voor de schilder. En
precies daarvoor heeft Festool zijn mengmachines ontwik-

Fotografie
Thomas Baumann

keld: vijf machines in drie vermogensklassen die optimaal
zijn afgestemd op het desbetreffende doel: mengen in een
prettige werkhouding.
Mengen met gemak
Laten we bij het begin beginnen: met de mengmachine
MX 1000. Deze is geschikt voor vloeibare materialen zoals
verven, lakken, stijfsel en voor dikvloeibaardere egalisatiemassa en plamuur tot een mengvolume van 40 liter. De
mengmachines MX 1200 en 1200/2 (met 2 versnellingen)
bewegen zich op een nog hoger prestatieniveau en kunnen
heel gemakkelijk volumes aan tot 70 liter – de MX 1200/2 ook
bij taaie, compacte materialen zoals pleisters, tegellijmen en
mortels. De topklasse van de MX 1600/2 en MX 1600/2 DUO
doet dat alles met gemak, zelfs bij een volume van 90 liter.
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↑ Houd het „stuur” stevig vast en
geef vervolgens goed gas: zo behaal
je met de mengmachines uit de
MX-serie het perfecte mengresultaat
zonder veel krachten te verspillen.
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De MX-mengmachines van
Festool doen ook onder de
zwaarste omstandigheden
en bij langdurig gebruik op
betrouwbare wijze hun werk.

Daarmee is de schilder de koning te rijk. Waarom? Omdat de
tijd voorbij is dat je krom en gebocheld werkt bij het mengen
van mortels of pleisters en aan het einde van de werkdag je
polsen niet meer voelt. Met de Festool-mengmachines lukt het
op een aanzienlijk gezondere en meer ergonomische manier
die ook veel meer kracht spaart. Je staat rechtop bij het mengen, houdt de mengmachine op heuphoogte, houdt beide handgrepen stevig vast en behaalt bovendien een beter en gelijkmatiger mengresultaat. Dankzij de ErgoFix-hoogteverstelling
kan zelfs de werkhoogte perfect worden aangepast aan de
eigen lichaamsgrootte. De wisseling van mengstaven gaat heel
eenvoudig met het FastFix-snelwisselsysteem - ook in dit geval
hoef je je niet druk te maken om schroef- of zeskantsleutels.
Betrouwbaar en robuust – ook bij langdurig gebruik
De MX-mengmachines van Festool zijn duurzame gereedschappen met een extreem robuuste constructie die zelfs onder
de zwaarste omstandigheden en bij langdurig gebruik op
betrouwbare wijze hun werk doen. Een sterke motor levert
meer dan genoeg vermogen voor een optimaal toerental. De
zachte aanloop zorgt ervoor dat er aanzienlijk minder stofontwikkeling en spatten ontstaan. Tussen de handgrepen kan het
toerental traploos worden afgestemd op de gewenste mengsnelheid. En dan: „Gas geven maar!” Tot u uw doel hebt bereikt.
Een beetje motorsportgevoel kan geen kwaad.

KLASSE VOOR ELKE MAAT
Met de mengmachines MX 1000, MX 1200 en MX 1600 van Festool
bent u zeer goed uitgerust voor het mengen van verschillende
materialen in verschillende maten.

OVERTUIGEND IN ACTIE
›› Perfect mengresultaat: met de juiste mengmachine, de juiste
mengstaaf en de instelbare mengsnelheid.
›› Krachtbesparend werk: dankzij de krachtige aandrijving en de
optimale hendelwerking.
›› Een propere zaak: met de zachte aanloop aanzienlijk minder
stofontwikkeling en spatten, en daardoor minder nabewerking.
›› Investeringsbescherming: duurzame en robuuste mengmachines
zijn bestand tegen elke belasting.
EENVOUDIG IN DE BEDIENING
›› Met de gepatenteerde ErgoFix-hoogteverstelling past u de
mengmachine eenvoudig aan uw lichaamsgrootte aan.
›› Met het FastFix-snelwisselsysteem is een snelle wissel van de
mengstaaf zonder gereedschap mogelijk.

PROFESSIONELE TIP:
Zware, compacte materialen moeten in de eerste versnelling worden gemengd omdat het hoge draaimoment daarbij het grootste vermogen levert. Vloeibare
materialen moeten in de tweede versnelling worden
gemengd met een aangepast toerental. Neem absoluut de specificaties van de fabrikant in acht!
MEER WETEN
Voor elk materiaal de juiste mengstaaf
Op de volgende pagina’s komt u te weten waarom de keuze van de
juiste mengstaaf zo doorslaggevend is.
» Artikel op pagina 38
Alles over het onderwerp mengen
Het gehele spectrum van mengmachines en mengstaven vindt u op
de Festool-website:
» www.festool.be/producten/mengen
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GEROERD, NIET GESCHUD
Pleisters en verven moeten goed worden gemengd opdat de bestanddelen goed
worden vermengd. Het best met een krachtige mengmachine. Maar wat heel
weinig mensen weten: het hangt ook af van de juiste mengstaven. Deze draaien
het mengmateriaal naar rechts of links om en roeren het materiaal naar boven
of beneden om.

MENGEN VAN LEEM- EN
KALKPLEISTERS
Leempleister bestaat hoofdzakelijk uit zand, leem
en klei, kalkpleister in zijn natuurlijke vorm uit
zand en kalk of kalksteen. De pleisters worden met
water gemengd. De dosering en mengverhouding
zijn in beide gevallen afhankelijk van de desbetreffende toepassing.

LEEMPLEISTERS

KALKPLEISTERS

MINERAAL – DIERLIJK – VEGANISTISCH

Leempleisters zijn verkrijgbaar in poedervorm als
zakgoed, in zeldzame gevallen ook aardvochtig als
bulkgoed.

Kalkpleisters bestaan uit de drie basisbestanddelen
kalkhydraat, zand en water. Het kalkaandeel is in
de vorm van poeder (gebluste kalk) als zakgoed of
als moeraskalk verkrijgbaar.

Leem- en kalkpleisters zijn minerale bouwmaterialen. Maar voor de versterking worden ook
plantaardige vezels zoals stro of hennep verwerkt.
Naast deze „veganistische” variant is er nog een
„dierlijke” variant: zo wordt voor de versterking ook
varkenshaar gebruikt; Magere kwark (ca. 1 pond
per 10 liter) leidt tot de vorming van kalkcaseïnaat
en verhoogt de weerbestendigheid van kalkpleisters.

RECEPTUUR
Leem-onderpleister
›› 2 delen leempoeder
›› 4 delen zand (0–2 mm)
›› 1 deel strohaksel
›› Water naar behoefte
Leem-bovenpleister
›› 2 delen leempoeder
›› 5-6 delen zand (0–2 mm)
›› 0-1 deel strohaksel
›› Water naar behoefte
Leem-verfpleister
›› 1 deel leempoeder
›› 2 delen zand (0–1 mm)
›› Water naar behoefte
MENGPROCES
1.		 Giet water in een emmer.
2.		Strooi er leemplamuur in terwijl de
mengmachine draait en meng zorgvuldig.
3.		 Laat de plamuur ca. 20 minuten weken.
4.		Keer de plamuur vóór de verwerking
nogmaals om.

RECEPTUUR
Kalk-onderpleister
›› 1 deel kalk
›› 3–4 delen zand
›› Water naar behoefte
Kalk-bovenpleister
›› 1 deel kalk
›› 4–5 delen zand
›› Water naar behoefte
Kalk-verfpleister
›› 1 deel kalk
›› 3–5 delen water

NATUURLIJK – KLEURIG
Vanwege de eigen kleur van leempleister is het
mogelijke kleurenspectrum beperkt. Met natuurwitte poedervormige kalkpleister bereikt u elke
denkbare kleurtint. Bij natte moeraskalk kunt u
ook het sinterwater gebruiken om een kleurtint te
maken en te mengen. In het algemeen geldt:
goed geverfde bovenpleisters zijn bestendiger en
duurzamer dan lazuurverven en verven.

MENGPROCES
1.		 Giet water in een emmer.
2.		Strooi er kalkplamuur in terwijl de mengmachine draait en meng zorgvuldig.
3.		Laat de plamuur ca. 5 minuten weken.
4.		Keer de plamuur nogmaals om en verwerk
deze snel.

MEER WETEN
Hoe u leem- en kalkpleisters optimaal verwerkt,
komt u ook te weten in deze magazine-uitgave.
» Artikel op pagina 20
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DRAAIBEWEGINGEN EN MENGRICHTINGEN
Er zijn spiraalgarden, schoepengarden en roergarden in de meest uiteenlopende
uitvoeringen. Waarom? Omdat bij het mengen de mengrichting het resultaat
bepaalt.
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LINKS

PARALLEL

Draairichting

RECHTS

Draairichting

Draairichting

Mengrichting

Mengrichting

Mengrichting

Voor dunvloeibaar mengmateriaal. Werk van
boven naar beneden – zo wordt het materiaal
omlaag geduwd. Voorkomt materiaalspatten.

Voor vloeibaar mengmateriaal. Het mengen van
het materiaal zorgt voor een optimale consistentie
en voorkomt luchtbellen.

RS-spiraalgarde
met ring

WSschoepengarde

Toepassingen

H53Lspiraalgarde met
3 spiralen links

Verf
Dispersies
Uitgangsbasis
vloeibaar
Mengresultaat
vloeibaar

Stijfsel
Lakken/lazuurverf
Epoxyhars

Uitgangsbasis
poederachtig/
vloeibaar
Mengresultaat
vloeibaar

Plamuur
Lijmmortel
Egalisatiemassa
Kant-en-klare
hechtpleister
Pleistermateriaal

Uitgangsbasis
poederachtig/
vloeibaar
Mengresultaat
compact

Voegmortel
Mortel
Kwartsgevuld
epoxyhars
Beton, dekvloer
zeer goed geschikt

geschikt

Voor dik vloeibaar, compact mengmateriaal.
Werkt zich in het mengproduct en transporteert
het materiaal van beneden naar boven.

CS-roergarde

HS2
spiraalgarde met
dubbele spiraal

HS3R
spiraalgarde met
3 spiralen rechts

LEVEN
MET
LEEM
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Leven met leem

Schlins
Oostenrijk

Interview
Ralf Christofori
Fotografie
Beat Bühler

In vakkringen wordt Martin Rauch beschouwd als een leempaus. Maar het „goede nieuws” dat hij predikt, heeft niet zozeer
met geloof te maken maar met kennis. Hij weet alles over
duurzame leembouw. We hebben hem in zijn huis bezocht dat
hij van stampleem heeft gebouwd.
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Leven met leem

Leem beleeft in tijden van ecologisch en duurzaam
bouwen een opleving. De bijzondere kwaliteiten van
het bouwmateriaal zijn al duizenden jaren bekend.
Waarom komt men dan nu pas op het idee?

MR:
Dat vraag ik me al meer dan 30 jaar af. Al duizenden
jaren wordt de leem rechtstreeks uit de bodem gebruikt om
huizen te bouwen. De eerste huizen van stampleem zijn ongeveer 3000 jaar geleden ontstaan. Leem is een bouwmateriaal
dat bijna overal verkrijgbaar is en op veel verschillende manieren kan worden gebruikt. Deze kan met weinig energie worden
verwerkt en is voor honderd procent recyclebaar. Bovendien
zorgt leem, of deze nu als leempleister of als stampleem wordt
gebruikt, voor een gezond binnenklimaat en is deze volledig
vrij van schadelijke stoffen.
FM:

En waarom is het in de vergetelheid geraakt?

MR:
Tot in de jaren dertig van de vorige eeuw werd ook in
onze contreien overal veel met leem gebouwd. Maar op een
gegeven moment kreeg het bouwmateriaal een slechte naam
omdat het als „primitief” werd beschouwd. Het „modernere”
beton heeft alles in de schaduw gesteld omdat het industrieel
geproduceerd kan worden en zeer economisch kan worden
verwerkt. Ik heb niets tegen beton als bouwmateriaal maar het
inflatoire gebruik en het hoge energieverbruik brengt grote
problemen met zich mee. China heeft van 2011 tot 2013 meer
cement gebruikt dan de VS in de afgelopen 100 jaar. De productie en verwerking van gewapend beton zorgt voor 14 procent
van de wereldwijde CO2-uitstoot. Inmiddels wordt er steeds
meer nagedacht over de kwaliteiten van de leembouw omdat
er misschien weer meer wordt nagedacht over hoe we nu en
in de toekomst willen leven.
FM:

Het is nogal verbazingwekkend dat iets wat heel oud
en beproefd is, plotseling wordt beschouwd als innovatief en toekomstgericht.

MR:
Dat is inderdaad dat zo. En toch is het niet gemakkelijk om daarvoor te betogen. We hebben vooral bewijs nodig
dat we met het „primitieve” bouwmateriaal leem gebouwen
kunnen realiseren die niet alleen eigentijds maar zelfs toekomstgericht zijn.
FM:

Hebt u daarom uw eigen huis volledig van stampleem
gebouwd?

MR:
Ja, dat was twaalf jaar geleden. Het is in wezen een
Afrikaanse leemhut, gebouwd volgens moderne Europese normen. Ik heb het gepland met de architect Roger Boltshauser.
Het was een experiment waarin veel ervaring is verwerkt. Maar
uiteindelijk is in de loop der jaren bevestigd dat alles precies
zo werkt als we het hadden gepland: statisch, esthetisch, klimatologisch en akoestisch. Ik kan alleen zeggen dat ik het huis
weer precies zo zou bouwen.

„Leem is een bouwmateriaal dat bijna overal
verkrijgbaar is en op veel
verschillende manieren
kan worden gebruikt.
Als je op het materiaal
afgestemd plant, is bijna
alles mogelijk.”
Martin Rauch

↓ Uit de aarde, in de bergen:
het Haus Rauch van leem vóór het
decor van het Arlbergmassief.
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↑ Duidelijke randen bij de ingang
en ronde vormen in het trappenhuis.
↓ Natuurlijke materialen en een
gezond binnenklimaat in de woonkamer.

Colors & Surfaces
Leven met leem

FESTOOL-MAGAZINE
№7

44

↑ Het Haus Rauch laat zien hoe je
met het „primitieve” bouwmateriaal
leem modern, eigentijds en duurzaam
kunt bouwen.

BUITENMUREN
Stampleem van aardvochtige
leem en baksteenstroken

BINNENMUREN
Leempleister van wit(te)
klei en zand, versterkt met
vlasweefsel

VLOEREN
Leemcaseïnevulling met
was gepolijst en lijnolie
geïmpregneerd
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En de leembouw werkt ook bij grote gebouwen, dus
bij openbare en commerciële gebouwen, net zoals bij
particuliere woningen?

MR:
Als je op het materiaal afgestemd plant, is bijna alles
mogelijk. Het is meer de vraag hoe je zo economisch mogelijk
kunt bouwen met stampleem. Toen we het huis bouwden, werd
natuurlijk veel werk met de hand gedaan, wat uiteindelijk ongeveer 30 procent meer werktijd betekende. In 2012 hebben we
bij de bouw van het Ricola-kruidencentrum in Laufen bij Basel
voor de eerste keer op grote schaal gewerkt met kant-en-klare
stampleemelementen. Voor de Alnatura Campus in Darmstadt,
het grootste kantoorgebouw van leem van heel Europa, hebben
we een machine ontwikkeld om ter plaatse stampleemelementen te produceren. Hier in Schlins bouwen we momenteel een
nieuwe fabriekshal waarin in de toekomst stampleemproducten machinaal worden geproduceerd.
FM:

„Leembouw heeft steeds
meer voorstanders. Wat
we vooral nodig hebben,
zijn vakmensen die met
het materiaal kunnen
omgaan en werken!”
Martin Rauch

Betekent dit dat u de klanten van hieruit bevoorraadt?

MR:
Nee. Dit zou in strijd zijn met ons begrip, want de positieve ecologische balans van de leembouw is erop gebaseerd
dat het materiaal lokaal wordt betrokken en niet over honderden kilometers wordt getransporteerd. We hebben voor de
stampleemwanden in het Ricola-kruidencentrum inderdaad
alle benodigde materialen binnen een straal van acht kilometer betrokken. Bij Alnatura was het een ander verhaal, in dat
geval hebben we voor het grootste deel de uitgegraven tunnelaarde van het grote project Stuttgart 21 gebruikt.

FM:

De roep om duurzame concepten en oplossingen
wordt steeds luider. Is er als gevolg daarvan een
grotere vraag?

MR:
Jazeker. We merken dat het onderwerp duurzaam bouwen steeds belangrijker wordt bij de aanbestedingen voor
publieke of particuliere bouwopdrachten. Er is weliswaar geen
lobby die zich sterk maakt voor de leembouw, maar er zijn
steeds meer voorstanders. En dat is een goede zaak. Wat we
vooral nodig hebben, zijn vakmensen die met het materiaal
kunnen omgaan en werken! Daarom maak ik mij er hard voor
dat er veel meer aandacht voor de leembouw komt op universiteiten, technische hogescholen en ook in ambachtelijke
bedrijven. Het eigenlijke doel is de verspreiding van de leembouw. Als we dat voor elkaar krijgen, is het een visie met toekomst.

Fotografie: Alexandra Grill

In het algemeen gebruiken we materiaal dat anders op kostbare wijze moet worden afgevoerd en verwijderd. En daarvan
is er al meer dan genoeg. Enkele jaren geleden bijvoorbeeld is
het Parijse architectenbureau Joly & Loiret een project gestart
waarbij wij betrokken waren. Het is echt visionair en lost tegelijkertijd een probleem op dat nauwelijks bekend is: als gevolg
van bouwwerkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden
worden alleen al in de agglomeratie Parijse jaarlijks 4 miljoen
kubieke meter uitgegraven leemaarde afgevoerd en verwijderd.
Dat zijn ongelooflijke hoeveelheden waarvan een heleboel huizen en hele wijken in stampleem kunnen worden gebouwd.

MARTIN RAUCH
In 1974 ging Martin Rauch naar de Fachschule für Keramik und
Ofenbau (vakschool voor keramiek en ovenbouw), Stoob. In 1978
ging hij naar de Hochschule für angewandte Kunst (Universiteit voor
Toegepaste Kunsten), Wenen, waar hij in 1983 is afgestudeerd met
een proefschrift over „leem klei aarde”. Vanaf 1990 hield hij zich
bezig met het ontwerp, de planning en de realisering van leembouwprojecten in binnen- en buitenland. In 1999 heeft hij Lehm Ton Erde
Baukunst GmbH opgericht in Schlins in de Oostenrijkse deelstaat
Vorarlberg. Voor zijn projecten en onderzoekswerkzaamheden heeft
hij talrijke internationale prijzen ontvangen. Sinds 2010 is hij honorair
professor van de UNESCO-leerstoel „Earthen Architecture”, sinds
2014 gastdocent aan het Departement Architectuur van de ETH Zürich
(samen met Anna Heringer). Het nieuwe boek „Upscaling Earth”,
dat Martin Rauch samen met Anna Heringer en Lindsay Blair Howe
heeft uitgegeven, is zojuist verschenen.

HAUS RAUCH, SCHLINS
Architectuur: Roger Boltshauser, Martin Rauch
Uitvoering: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH
Voltooiing: 2008
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LEEMBOUW
HERKOMST
EN
TOEKOMST
Leembouw bestaat
al duizenden jaren.
Leem als bouwmateriaal hoefde niet
te worden uitgevonden maar deze
werd gewoon
gevonden. En ook
nog bijna overal.
Tekst: Anja Soeder
Fotografie: Georg Gerster

← Labbezanga, Mali
Nederzetting van ronde
huizen van leem.
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ls parelkettingen zijn leemhutten in Mali aaneengeschakeld. In
Schibam (Jemen) staan flatgebouwen van leem van meer dan 500 jaar
oud die wel 25 meter hoog zijn. Het is
bewezen dat leemaarde voor een groot
gedeelte ook is gebruikt voor de bouw
van de Chinese Muur. In woestijngebieden, waar het bouwmateriaal van nature
schaars en het klimaat extreem is, wordt
al duizenden jaren met leem gebouwd.
Technisch hoogwaardiger en volmaakter
is de massieve stampleemconstructie
(pisé) die in Noord-Afrika en in het Nabije
Oosten meer dan 5.000 jaar teruggaat en
tot in de 19e eeuw ook in grote delen van
Europa is toegepast. Dat leemgebouwen
ten aanzien van materiaalhulpbronnen
bijzonder duurzaam en bovendien ook
nog gezond zijn, was toen waarschijnlijk
bijna niemand in geïnteresseerd. Vandaag weten we dat leem een bouwmateriaal van de toekomst is. Er is dus veel
voor te zeggen dat we toch nog iets kunnen leren van de geschiedenis.

↑ Yazd, Iran
Koepelhuizen met cisterne en
windtorens.

← Qusair �Amra, Jordanië
Woestijnkasteel uit de 5e eeuw.
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Esslingen
Duitsland
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BETER
SAMEN
Festool legt zijn oor steeds te luisteren bij de klant. Als het gaat
om oplossingen die het werk van de schilder gemakkelijker
maken, gebruiken bedreven applicatietechnici zoals Johann
Schlosser zelfs beide oren en alles wat er tussenin zit. We zijn
met hem langsgegaan bij testklant Valentin Schlienz op een
van zijn bouwplaatsen.
Tekst
Ralf Christofori

Fotografie
Torben Jäger
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pplicatietechnici zijn geen huismussen die in hun eentje over iets zitten te piekeren. Ze hebben een praktische instelling en dromen ‚s nachts van een optimale
bediening. Daarin zijn ze tamelijk compromisloos. Johann
Schlosser is zo’n iemand. En alleen al zijn vastberaden handdruk bevestigt dat. De meesterschilder kwam meer dan 10 jaar
geleden naar Festool en is sinds 2013 werkzaam in de applicatietechniek. Maar een klein deel van zijn werktijd brengt hij
door aan zijn bureau, het liefst is hij „buiten” bij de klanten, op
de bouwplaatsen – dus daar waar het erom gaat het werk van
de schilders gemakkelijker te maken.
We ontmoeten Johann Schlosser op een woensdagochtend op
een bouwplaats op de Hafenmarkt in Esslingen, slechts
15 minuten rijden van zijn werkplek verwijderd. De klant met
wie we hier vandaag een afspraak hebben, is Valentin Schlienz.
In 2009 heeft hij samen met Axel Schenke zijn eigen bedrijf
opgericht in Esslingen am Neckar: MALERTEKTEN. Daarbij is
de naam werkelijk een goede combinatie want beiden zijn
schilder en Schenke is ook nog architect. Met hun team van
inmiddels 12 personen kunnen ze bouwprojecten plannen en
uitvoeren. Alles uit één hand dus, wat meestal ongebruikelijk
en altijd veeleisend is.
Samen met zijn medewerkers laadt Valentin Schlienz zijn bus
uit. Op de systainer-trolley worden de systainers snel en eenvoudig opgestapeld opdat hij niet vijf keer hoeft te lopen. Hij
leidt ons naar een rustieke gewelfde kelder en straalt. Ook al
kun je alleen nog maar gissen naar het resultaat, hij heeft er
al een duidelijk beeld van hoe het er hier binnenkort komt uit
te zien. De schilder leeft voor zijn werk en kijkt graag over de
grenzen van zijn vak heen om zijn honger te stillen. In het geval
van het project op de Hafenmarkt heeft het inderdaad met eten
te maken want dit is niet een of andere bouwplaats: Schlienz
werkt hier aan zijn nieuwe restaurant „Embargo”. Een schilder
als gastronoom? Vrij ongebruikelijk, maar je krijgt meteen het
gevoel dat de bedrijvige maker ook daarvan een succes maakt.

Festool investeert enorm
veel in de applicatietechniek.
Voor de klanten. Op grote
schaal en tot in het kleinste
detail.

↑ Applicatietechnicus Johann
Schlosser is het liefst „buiten”
bij de klanten, op de bouwplaatsen.
↓ Hier koken de chefs: Axel Schenke
(links) en Valentin Schlienz werken op
alle bouwplaatsen zelf mee.
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Eenvoudig beter: hoe werkprocessen efficiënter kunnen worden gemaakt en werkresultaten kunnen worden verbeterd.
Valentin Schlienz is niet alleen een trouwe maar ook een bijzonder kritische testklant van Festool. „Hoe werkprocessen
efficiënter kunnen worden gemaakt door het gebruik van
gereedschappen en hoe het werkresultaat kan worden verbeterd, is zeer doorslaggevend”, benadrukt hij: „En daarbij is
Johann Schlosser precies de juiste contactpersoon.” De twee
zitten vaak bij elkaar en praten dan de gehele tijd over welke
gereedschappen bijzonder goed werken of over productdetails
die een groot effect teweegbrengen.

Bijvoorbeeld over de geniale accu-schuurmachines: „Er zijn
een heleboel schuurmachines op de markt waarbij de accu
altijd in de weg staat. Samen met onze klanten zijn we erin
geslaagd om de accu ergonomisch perfect in de handgreep te
integreren”, zegt Johann Schlosser. Op verzoek van de klant
heeft Festool ook de onopvallende maar waardevolle klittenbandverbinder geïntroduceerd waarmee de stofzuigslang en
de netkabel tussen het gereedschap en de stofzuiger heel
eenvoudig kunnen worden samengebonden. De speciale houder op de stofzuiger voor de PLANEX is ook vanuit de toepassing ontwikkeld opdat de langnek-schuurmachine tussen de
bewerkingen niet op de grond hoeft te worden gelegd. En wie
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Johann Schlosser, applicatietechnicus Festool

← De gereedschappen moeten
elke dag opnieuw bewijzen dat het
Festool-systeem optimaal functioneert.
→ Johann Schlosser en Valentin
Schlienz praten de hele tijd over
kleine hulpmiddelen met een groot
effect: de nieuwe Festool-klittenbandverbinders KV-215.

de nieuwe Systainer3 bekijkt, beseft dat zelfs grote ideeën niet
stil blijven staan maar voortdurend worden doorontwikkeld.
Johann Schlosser kan met een jarenlange ervaring het best
beoordelen wat klanten nodig hebben – toepassingstechnisch,
praktisch en economisch. „Wij betrekken onze testklanten er
permanent bij, in het geval van nieuwe producten al 3–4 jaar
vóór de marktintroductie”, vertelt hij. Wat Festool ontwikkelt,
wordt grondig getest maar de gereedschappen moeten zich bij
de klant in het dagelijkse gebruik echt bewijzen. Zo geeft de
applicatietechnicus wel eens een functiemonster of een product uit de voorserie aan testklanten in geselecteerde markten,

vooral internationaal. „Deze uitwisseling”, legt Schlosser uit,
„is voor ons onmisbaar want daaruit ontstaan veel ideeën en
oplossingen voor de nieuwe ontwikkeling of doorontwikkeling
van producten.”
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Altijd een idee meer: omdat op de bouwplaats en in de werkplaats alleen de beste oplossing telt.
Dus als een applicatietechnicus en een klant de bal op vakkundige wijze naar elkaar toe spelen, komt het er niet op aan de
ander uit te spelen maar samen het spel om de beste oplossing
te winnen. „Daar hoort natuurlijk heel veel vertrouwen bij maar
ook een eerlijke mening”, zegt Schlosser. Die krijgt hij in elk
geval van testklant Valentin Schlienz. En de ervaren schilder
weet heel precies waarop het bij het werk aankomt.
In de gewelfde kelder integreert Schlienz balustrades en een
afgesloten keuken in droogbouwconstructie. Veel licht voor
schilderswerkzaamheden heeft hij niet maar met zijn vier
bouwstralers SYSLITE DUO kan hij een groot gedeelte van de
vensterloze ruimte bijna net zo helder als de dag verlichten.
De muren worden geschuurd met de excenterschuurmachine
ETS EC, voor grote vlakken gebruikt de schilder de langnek-schuurmachine PLANEX. En natuurlijk mogen de
accu-schuurmachines met 18 V Ergo accupack, die niet alleen
perfect in de hand liggen maar zelfs in bochtige hoeken een
goed figuur slaan, op geen enkele bouwplaats ontbreken. „Bij
ons moet elke handgreep goed in de hand liggen en alles perfect in elkaar passen, dat kan met het Festool-systeem uitstekend tot stand worden gebracht„, zegt Valentin Schlienz:
„Vooral als het snel moet gaan – en dat is bij ons eigenlijk altijd
het geval.”
Dit geldt natuurlijk ook voor de bouwplaats in de gewelfde
kelder. Binnen drie weken wordt hier „Embargo” geopend. Hoe
dit qua tijd kan worden gerealiseerd, is een raadsel voor de
onwetende toeschouwer want alles ziet er hier nog helemaal
uit als een bouwplaats. Maar Valentin Schlienz is niet alleen
vol vertrouwen, maar helemaal zeker van zijn zaak: „Eigenlijk
zijn we bijna klaar. Dat halen we in elk geval.” Gelukkig is hij
die zelf vakman is. En gelukkig is hij die het juiste gereedschap
ter beschikking heeft!
Of „Embargo” op tijd klaar is voor de opening en hoe het eruit ziet, komt u te
weten op:
» www.festool.com/blog

VALENTIN SCHLIENZ
De gediplomeerde schilder en meesterschilder heeft eerst carrière
gemaakt als productmanager bij een grote verffabrikant. Toen dit te
bont voor hem werd, heeft hij samen met Axel Schenke het bedrijf
MALERTEKTEN in Esslingen am Neckar opgericht. Vorig jaar hebben
ze hun 10-jarig jubileum gevierd.
JOHANN SCHLOSSER
Johann Schlosser is meesterschilder en technisch bedrijfseconoom.
Hij is in 2009 bij Festool begonnen als producttrainer en is in 2013
overgestapt naar de afdeling Applicatietechniek. Hij draagt zijn
Festool-outfit met trots maar, voor zover bekend, alleen op het werk.

„Bij ons moet elke handgreep goed in de hand
liggen en alles perfect in
elkaar passen, dat kan
met het Festool-systeem
uitstekend tot stand worden gebracht.”
Valentin Schlienz, directeur MALERTEKTEN

← Altijd binnen handbereik: de
accu-schuurmachine ETSC 125 met
18 V Ergo-accupack en de juiste
schuurmaterialen in de systainer.
↓ Valentin Schlienz: succesvolle
schilder, meester, maker – en als
tweede beroep gastronoom.
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LA MURALLA ROJA
Op het punt van de bonte gevelkleuren lopen
de meningen uiteen. Een iconisch gebouw in
Spanje heeft daar een duidelijke mening over.
Fotografie: © Courtesy of Ricardo Bofill
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„We waren toen jong, we waren utopisten”, zegt de Spaanse architect Ricardo
Bofill. In 1968 ontwierp hij de utopie van een appartementencomplex aan de
Costa Blanca. Toen het in 1973 klaar was en de verf droog, dacht je inderdaad te
zijn terechtgekomen in een andere wereld. En dat is tot op de dag van vandaag
helemaal niet veranderd als je door het kleurrijke labyrint van rode muren en
trappen, blauw gesausde doorgangen en binnenplaatsen wandelt.
LA MURALLA ROJA, CALPE, ALICANTE, SPANJE | Architecten: Ricardo Bofill Taller de Arquitectura | bouwopdrachtgever: Palomar S.A. | Voltooiing: 1973
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De machines van Festool zijn legendarisch, de handige accessoires een zegen. Ze dragen er in
belangrijke mate toe bij dat het werk eenvoudiger wordt en betere resultaten worden behaald.

BEHANGPERFORATOR TP 220
Soms is het verwijderen van behang vervelend millimeterwerk. Waar het behang hardnekkig weerstand biedt, wordt het werk
strafwerk of een geduldoefening. Met de behangperforator van Festool is dat een ander verhaal: makkelijk in plaats van
moeilijk. Als de TP 220 zijn klauwen uittrekt, geeft het behang al bijna vanzelf op. Deze is agressief voor het behang en zacht
voor de wand die zich daaronder bevindt. Hoe diep de klauwen in het behang doordringen, kan individueel worden aangepast.
En: met de telescooparm komt u overal bij, zelfs tot aan het plafond. Dit bespaart tijd en energie, beschermt de vingernagels
en de muur, en is beter voor de zenuwen.
» Meer handige accessoires van Festool vindt u op: www.festool.be/accessoires
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De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op
www.festool.be/Brugsanvisninger
Het woordmerk Bluetooth® en de logo’s zijn geregistreerde merken van
Bluetooth SIG, Inc. en worden door TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
en dus door Festool onder licentie gebruikt.

Gering gewicht, compacte afmetingen en veel innovatieve details:
de nieuwe compacte stofzuigers CTL MINI en MIDI.
Met touchbediening, gladde stofzuigslang en vlakke opbergruimte
voor gereedschap en werkmateriaal. Met manuele reiniging en
vervanging van de standaardfilter van buitenaf. De geïntegreerde
Bluetooth® technologie start automatisch de stofzuiger via het
Bluetooth® accu-pack of via de afstandsbediening. Met slangdepot
aan de binnenkant, SYSTAINER T-LOC-koppeling en handige
kabelafwikkeling.
De perfecte combinatie voor comfortabel en veilig werken.
Meer informatie via www.festool.be

Gereedschap voor het beste resultaat

69215 BE/nl

Compact. Mobiel.
Doordacht.

Perfect voor bij uw klant: de nieuwe CT MINI en MIDI.

