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VERWERKING

VOORDELEN

•  Uitstekende 
verwerkings-
kwaliteit.

•  Opmerkelijke 
afwerking.

•  Kan machinaal 
verwerkt worden.

CONSEILS DE POSE

Indien uw ondergrond 
niet volkomen vlak is, 
eerst de egalisatiepleister 
SEMIN DEGROSSISSAGE 
aanbrengen.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Extrafijn afwerkingspleister in poedervorm voor 
binnenwerken. Ideaal als voorbereiding van de 
ondergrond voor het verven, behangen of plaatsen 
van muurbekleding. SEMIN LISSEUR is bijzonder 
geschikt als voorbereiding voor het aanbrengen van 
hoogwaardige glans- of zijdeglansverf.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.
Calciumcarbonaat, herdispergeerbaar hars, reolo-
gisch middel en diverse toeslagstoffen. De aange-
maakte pasta is wit van kleur. 

TOEGESTANE ONDERGROND.
BINNENMUREN EN -PLAFONDS: 
• Gipsplaten. • Gipstegels.
• Beton.  • Cementpleister.
• Oude verf. • Dikke kunststofbekleding.
• Grondlagen.
•  Gipsgebonden egalisatiepleisters  

(SEMIN DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS,…).

VOORZORGSMAATREGELEN.
Niet verwerken bij een temperatuur onder 5 °C.
Aanbrengen in een dunne, filmvormige laag.
Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 
VOOR HET AANBRENGEN.
De ondergrond moet voldoen aan de vereisten 
van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak 
zuiver, droog, stofvrij en hard moet zijn en geen 
sporen van losmiddelen mag bevatten. Als de 
ondergrond te oneffen is, eerst een egalisatiep-
leister aanbrengen. Beton, gipstegels en gipspla-
ten lichtjes opschuren, afborstelen en ontstoffen. 
Oude verf wassen, afspoelen en primen.

MENGVERHOUDING.
Per zak van 25 kg ongeveer 11 à 12 liter water toe-
voegen. De aldus aangemaakte pasta 15 minuten 
laten rusten.

AFWERKING.
• Behangpapier. • Verf. • Muurbekleding.

TE RAADPLEGEN DOKUMENTEN. DTU 59.1

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.
• Afbindtijd: > 24 uur (pleister bij droging).
• Densiteit van het poeder: 0,8.
• pH: 7.
• Korrelgrootteverdeling: zeer fijn.
• Hechtkracht: conform NFT 30 608.

BIJHORENDE PRODUCTEN.
PARILIS GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE als egali-
satiepleisters.

VERPAKKING.
Zakken van 1,5 - 5 - 15 en 25 kg op pallet met hoes.
Emmers van 12 kg op pallet met hoes.

OPSLAG.
9 maanden in de nog ongeopende originele verpak-
king, indien beschut tegen vocht.

TOEPASSING.
Manueel aanbrengen met een plakspaan, brede 
spatel of plamuurmes. Of machinaal aanbren-
gen. 
Laten uitharden en kleine oneffenheden lichtjes 
opschuren alvorens het geheel te schuren, indien 
dit nodig mocht blijken.

DROOGTIJD.
De droogtijd bedraagt 4 tot 8 uur in functie van 
de dikte, de ondergrond en de omgevingsoms-
tandigheden. 

VERBRUIK.
Tussen 250 en 400 g/m².

VERWERKINGSADVIES

EXTRAFIJN  
EINDLAAGPLEISTER
SEMIN LISSEUR is 
bijzonder geschikt als 
voorbereiding van een 
ondergrond voor het 
verven, behangen of 
plaatsen van  
muurbekleding. 

Met zijn extreem fijne 
korrel verschaft dit 
afwerkingspleister  
de ideale ondergrond  
voor hoogwaardige verf.

Classificatie AFNOR NFT 36.005
Familie III – Klasse 2.

SEMIN LISSEUR
EXTRAFIJN EINDLAAGPLEISTER 

BINNEN


