
VERWERKING

VOORDELEN
• Minder schuren.
•  Stof vliegt niet 

in het rond (valt 
tijdens het schuren 
op de vloer).

•  Makkelijk aan te 
brengen.

•  Zowel handmatig 
als machinaal te 
verwerken.

•  Uitstekende afwer-
kingskwaliteit.

•  Mag nat in nat aan-
gebracht worden.

CONSEILS DE POSE

Om plamuursporen 
te voorkomen dient u 
de aanbrengbeweging 
aan het eind licht af te 
ronden.

TECHNISCHE DEFINITIE.
Dit gebruiksklare egalisatieplamuur voor binnens-
huis heeft diverse voordelen: het is makkelijk aan 
te brengen, het hoeft minder te worden gladges-
chuurd en produceert dus minder stof dan een 
klassiek plamuur.
Wordt aangebracht met de spatel en nadien glad-
geschuurd.
Het product zorgt voor minder en zeer weinig 
vluchtig stof.
Is geschikt om een voegband met een afwerkings-
laag onzichtbaar te maken.

SAMENSTELLINg EN AANZICHT.
Water, acrylhars, calciumcarbonaat, dispergeer-
middel…

VOORZORgSMAATREgELEN.
Niet gebruiken bij een temperatuur < +8°C en > 
+35°C en op bevroren ondergrond.

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERgROND.
De ondergrond moet conform zijn aan DTU 59.1, 
d.w.z. schoon, droog, vast en stofvrij.
Op te onregelmatige ondergrond dient eerst een 
renovatieplamuur te worden aangebracht.
Beton, gipsplaten en -tegels dienen eerst te 
worden glad gemaakt, geborsteld en stofvrij 
gemaakt.

AANBRENgEN.
Breng het plamuur aan met de spatel, pleisters-
paan of rol om het daarna te egaliseren met de 
spatel in elkaar kruisende banen. 
Na volledige droging wordt het geschuurd met 
korrel 120 tot 180.

TOEgELATEN ONDERgROND.
Binnenmuren en -plafonds: gipsplaten, gipstegels, 
beton, cementlaag, celbeton, behang, oude ver-
flagen.

BEKLEDINgEN.
Behangpapier, verven, muurbekleding.

TE RAADPLEgEN DOCUMENTEN. DTU 59.1

VERPAKKINg. Emmer van 25 kg.

BEWAREN.
18 maanden op een vorstvrije plaats in de niet aan-
gebroken originele verpakking.

Het stof vliegt niet in het rond maar valt langs de 
muur naar beneden en verontreinigt het schuur-
papier niet. 
Maximale aanbrengdikte: 1 mm.
Eenlagige rol 18 mm.

VERBRUIK.
Van 0,6 tot 1 kg/m² naargelang de kwaliteit van 
de ondergrond.

DROOgTIJD.
6 tot 24 uur naargelang de omstandigheden en 
afwerking.

TECHNISCHE KENMERKEN.
• Droog extract: 68 %
• Densiteit: 1,7
• COV: < 1 g/l.

EPM,  
AFWERKPLAMUUR 

STOF ONDER CONTROLE

VERWERKINGSADVIES

FIJNE EGALISATIE-
PLAMUUR MINDER 
STOF
Aanbrengen met de rol 
of de spatel.
Afwerking met trekker 
of afstrijkplank.
3-maal minder schuren.
3-maal minder stof.
Met dit product kunt u 
oppervlakken binnens-
huis egaliseren en mooi 
gladmaken zodat zijn 
perfect glad zijn alvorens 
aan de finale decoratieve 
afwerking te beginnen.

Classificatie AFNOR NFT 36.005
Familie III - Klasse 2. 
EUH 208. Bevat 1.2-  

BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH 210. Fiche met veiligheidsgegevens 

op verzoek beschikbaar.


