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VERWERKING

VOORDELEN

s��+RIMPT�NIET�NA�
DROGING�

s��5ITSTEKEND�
HECHTVERMOGEN��
OP�ALLE��
ONDERGRONDEN�

CONSEILS DE POSE
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DROGING�EN�UITHARDING�

4%#(.)3#(%�/-3#(2)*6).'�
Fijnkorrelig krimpvrij wit reparatiepleister met hoog 
harsgehalte voor binnen en buiten. SEMIN REBOU-
CHEUR EXTERIEUR is een polyvalent pleister voor 
opvulwerken (van gaten en scheuren) en repara-
TIES��VENSTERBANKEN��BESCHADIGDE�HOEKEN�x	�MAAR�
ook voor het gladstrijken met een hoge graad van 
afwerking.
3!-%.34%,,).'��6/2-�%.�+,%52�
Pleister in poedervorm op basis van cementen, 
vulstoffen, hars en diverse toeslagstoffen. De aan-
gemaakte pasta is wit van kleur.
4/%'%34!.%�/.$%2'2/.$�
Cement, beton, bakstenen, betonblokken, steen, 
cellenbeton, gips, oude verf, oude tegels.
!&7%2+).'�
Na volledige droging mag het pleister afgewerkt 
worden met alle soorten verf, waterafdichtingssys-
temen, gips- of cementgebonden pleisters, silicaa-
tverf, epoxyverf, polyurethaanverf.

6//2:/2'3-!!42%'%,%.�
De temperatuur bij verwerking en droging moet 
TUSSEN���EN�����#�BEDRAGEN��2EEDS�UITHARDENDE�
pasta niet meer gebruiken. Op gips en cellenbe-
ton eerst onze primer PRIM-SM aanbrengen. Niet 
aanbrengen op industriële vloeren.
Bevat cement. Het product draagt de markering Xi-
irriterend. Zowel de verwerkingsvoorschriften als 
de veiligheidswaarschuwingen op de verpakking 
in acht nemen. 
Begeef u naar pagina 1 van deze catalogus om te 
VERNEMEN�WAAR�U�DE�VEILIGHEIDSlCHES�EENVOUDIG�
kan raadplegen
6//2"%2%)$).'�6!.�$%�/.$%2'2/.$�
De ondergrond moet zuiver, droog en stofvrij 
zijn en mag geen sporen van ontkistingsoliën 
bevatten. Eerst afschilferende muren, oude verf 
en oude kunststofbekleding afkrabben of afbijten 
(DTU 42-1).
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DTU 42.1.
4%#(.)3#(%�%)'%.3#(!00%.�
s�+ORRELGROOTTEVERDELING��lJN�
s��(ECHTKRACHT��CONFORM�DE�VEREISTEN�VAN�HET� 

DTU 42.1.
s�P(����NA�DROGING�
s�"EGIN�AFBINDTIJD�����MIN�
s�%INDE�AFBINDTIJD���U���
6%20!++).'�
Zakken van 5 en 15 kg op pallet met hoes. 
/03,!'�
��MAANDEN�IN�DE�NOG�ONGEOPENDE�ORIGINELE�VERPAK-
king, indien beschut tegen vocht.

Het is absoluut noodzakelijk dat de ondergrond 
een goede cohesie heeft. Zoniet deze verharden 
met PRIM-SM.
-%.'6%2(/5$).'�
Per zak van 5 kg ongeveer 2 liter water toevoegen 
�OF���LITER�VOOR����KG	�
!00,)#!4)%$)+4%�
/NGEVEER����MM��:ICH�ERVAN�VERGEWISSEN�DAT�DE�
ondergrond deze belasting aankan.
6%2"25)+�
Ongeveer 1 kg/m²/mm dikte.
$2//'4)*$�
De droogtijd is afhankelijk van de omgevingsoms-
tandigheden, de aard van de ondergrond en de 
applicatiedikte. 
Over het algemeen bedraagt de droogtijd voor 
3%-).�2%"/5#(%52�%84%2)%52���UUR�VOOR�EEN�
dikte van 1 cm. 

VERWERKINGSADVIES

FIJNKORRELIGE 
WITTE  
REPARATIEPLEISTER
$ANKZIJ�ZIJN�HOOG��
HARSGEHALTE�KAN��
3%-).�2%"/5#(%52��
%84%2)%52�ZOWEL�
GEBRUIKT�WORDEN�VOOR�
OPVULLING�ALS�VOOR��
REPARATIE�OF�GLADSTRIJKEN��
MET�EEN�HEEL�MOOIE�
AFWERKING�ALS�RESULTAAT�
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van 1 tot 30 mm

FINEX SYSTEM
FIJNKORRELIG WIT REPARATIEPLEISTER 

BINNEN - BUITEN


