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VERWERKING

VOORDELEN

s��'OEDE��
ONDOORLATENDHEID�
DANKZIJ�HET�HOGE�
HARSGEHALTE�

s��"IJZONDER��
GESCHIKT�VOOR�
VOCHTIGE�RUIMTES�

s��6OLLEDIG��
OPLOSMIDDELENVRIJ�
�GEREEDSCHAP��
REINIGEN�MET�
WATER	�

CONSEILS DE POSE
/SCAR�KAN�OOK��
GEBRUIKT�WORDEN�VOOR�
KLEINE�OPVULWERKJES�

(ET�VOLSTAAT�/3#!2�TE�
MENGEN�MET�GIPS��VOOR�
BINNEN	�OF�MET�CEMENT�
�VOOR�BUITEN	�

4%#(.)3#(%�/-3#(2)*6).'�
Eindlaagpleister in pastavorm voor muren en pla-
fonds, zowel binnen als buiten. Met dit pleister op 
waterbasis kan men dezelfde afwerking bekomen 
als met een vette plamuur. Een ondergrond die met 
OSCAR behandeld is, is verfklaar en geschikt voor 
kwaliteitsverf (mat, glans, zijdeglans).
Omwille van het hoge harsgehalte is OSCAR na dro-
ging nagenoeg ondoorlatend, hetgeen betekent dat 
het verfverbruik afneemt. Dankzij zijn samenstelling 
is OSCAR ook geschikt voor vochtige ruimtes.
3!-%.34%,,).'��6/2-�%.�+,%52�
Hars in emulsie, calciumcarbonaat, herdispergeer-
baar hars, reologisch middel en diverse toeslagstof-
fen. De aangemaakte pasta is wit van kleur. 
4/%'%34!.%�/.$%2'2/.$�
BINNENMUREN EN -PLAFONDS: 
s�'IPSPLATEN�����������������s�'IPSTEGELS������s�"ETON��
s�#EMENTPLEISTER��������s�/UDE�VERF�������s�'RONDLAGEN�
s�'ESCHUURD�EN�GEGROND�HOUT�
s��'IPSGEBONDEN�EGALISATIEPLEISTERS�� �

�3%-).�$%'2/33)33!'%��+%$/,)3�'2/3x	�
BUITENMUREN:
s�'LAD�BETON�� s�&IJN�GESCHUURD�CEMENT�

6//2:/2'3-!!42%'%,%.�
Niet verwerken bij een temperatuur onder 8 °C. 
Buiten moet er op het OSCAR-pleister nog een 
afwerking aangebracht worden. Niet aanbren-
GEN� OP� OUDE� KUNSTSTOFBEKLEDING�� 'EEN� ANTI-
vries, olie of oplosmiddelen toevoegen.  

6//2"%2%)$).'�6!.�$%�/.$%2'2/.$�
6//2�(%4�!!."2%.'%.�
Binnen moet de ondergrond 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 oplosmiddelen 
mag bevatten. Als de ondergrond te oneffen is, 
eerst een egalisatiepleister aanbrengen. Beton, 
gipstegels en gipsplaten lichtjes opschuren, 

!&7%2+).'�
s�"EHANGPAPIER�� s�6ERF�
s�-UURBEKLEDING�� s�$IKKE�KUNSTSTOFBEKLEDING�

4%�2!!$0,%'%.�$/+5-%.4%.��DTU 59.1
!.6!2��!GENCE�.ATIONALE�DE�6ALORISATION�DE�LA�
Recherche – Nationaal Agentschap voor valorisatie 
van Onderzoek) Contract Nr. A89020142 AE.
4%#(.)3#(%�%)'%.3#(!00%.�
s�$ENSITEIT�VAN�DE�PASTA������
s�+ORRELGROOTTEVERDELING��ZEER�lJN�
s�P(����
s�(ECHTKRACHT��CONFORM�.&4��������
")*(/2%.$%�02/$5#4%.�
HERCULE (zowel voor binnen als voor buiten), 
3%-).�'2/3��3%-).�$%'2/33)33!'%�ALS�EGALI-
satiepleisters.
6%20!++).'�
4UBES�VAN�����GR�
Emmers van 1,5 - 5 en 15 kg op pallet met hoes.
/03,!'�
��MAANDEN�IN�DE�NOG�ONGEOPENDE�ORIGINELE�VERPAK-
king, indien beschut tegen koude en extreme hitte.

afborstelen en ontstoffen. Oude verf wassen, 
afspoelen en primen.

4/%0!33).'�
Manueel aanbrengen met een plakspaan of 
brede spatel. De maximale dikte bedraagt 1 
mm per laag. Zo nodig lichtjes schuren en ops-
churen voordat OSCAR volledig is uitgehard. 
'EREEDSCHAP�REINIGEN�MET�WATER�

$2//'4)*$�
De droogtijd bedraagt 4 tot 8 uur in functie van 
de dikte, de ondergrond en de omgevingsoms-
tandigheden. 

6%2"25)+�
Ongeveer 250 g/m².

VERWERKINGSADVIES

SUPERFIJN  
PASTA-PLEISTER
$IT�SUPERlJN�PASTA�
PLEISTER�WORDT��
AANBEVOLEN�VOOR�EEN�
GLADDE�AFWERKING�DIE�
MEN�OOK�ZOU�BEKOMEN�
MET�EEN�VETTE��
LAKPLAMUUR�
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OSCAR
SUPERFIJN PASTA-PLEISTER


