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CE 78 PERFECT’LIGHT
PLAMUUR VOOR VOEGEN  

TUSSEN GIPSPLATEN

VERWERKING

TECHNISCHE BESCHRIJVING.
CE 78 PERFECT’LIGHT is een gebruiksklaar verlicht 
plamuur in pastavorm dat speciaal is ontwikkeld 
voor het behandelen van voegen tussen gipsplaten 
met dunner uitlopende randen in combinatie met 
een voegband.
SAMENSTELLING EN AANZICHT.
Hars, water, calciumcarbonaat, verlichtende vulstof-
fen, conserveermiddel en diverse toeslagstoffen.
De pasta heeft een witte kleur.
SOORTEN ONDERGROND.
Alle soorten gipsplaten met of zonder isolatiema-
teriaal (glaswol, rots wol, polystyreen) met dunner 
uitlopende randen en met gekartonneerde zijden.

VOORZORG BIJ GEBRUIK.
De temperatuur bij aanbrengen en tijdens het 
drogen moet tussen 5 en 30° C liggen. Niet aan-
brengen op een vochtige ondergrond. Mag niet 
op een bevroren ondergrond worden gebruikt.
DE ONDERGROND VOORBEWERKEN.
De gipsplaten moeten overeenkomstig de 
DTU-voorschriften worden bevestigd. De afsnij-
dingen van de gipsplaten moeten worden afge-
schuind en ontstoft.
AANBRENGEN.
Voor de  behandeling van de voegen zelf moe-
ten de openingen tussen niet aaneensluitende 
panelen worden opgevuld en moeten diverse on-
effenheden  (steenschilfers, aangetaste wanden) 
worden hersteld.
Het aanbrengen gebeurt handmatig door de dun-
ner uitlopende randen met een plamuurmes van 
10 of 15 cm in te strijken en de voegband aan 
te brengen (met de afgeslepen zijde tegen het 
plamuur). Breng vervolgens een afwerkingslaag  
aan, laat drogen en werk af om de voegband te 
maskeren.
Werk ook de schroefkoppen weg.
Breng een voegband aan op de overgang met 
het plafond .

BEKLEDINGEN.
s�/NDERLAAG�VOOR�GIPSPLATEN��
s�/PVULPLAMUUR�
TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.
s�#%MARKERING�
s�$45�������EN�$45�������
s�.&�%.�������
VERPAKKING.
%MMERS�VAN����KG�OP�MET�HOES�AFGEDEKTE�PALLET�
OPSLAG.
���MAANDEN�IN�NIET�AANGEBROKEN�ORIGINELE�VERPAK-
king beschermd tegen vorst en felle  warmte.

Zorg ervoor dat het beton geen sporen van ont-
kistingsolie meer bevat. De ondergrond moet 
droog zijn, niet poederig en moet overal een 
goede hechting bieden .
Dit product is geschikt voor  gemechaniseerd 
aanbrengen met bazooka.
AANBEVOLEN VOEGBANDEN.
Voegbanden van SEMIN.
VERBRUIK.
Ongeveer 350 g/m² gipsplaat (500 g/m² voor een 
klassiek plamuur).
DROOGTIJD.
$E�TWEEDE�LAAG�KAN�WORDEN�AANGEBRACHT����
TOT����UUR�NA�AANBRENGEN��VAN�DE�EERSTE�LAAG�
afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
TECHNISCHE KENMERKEN.
s�(ECHTING�VAN�DE��BAND���������G�
s��"ARSTVORMING��GEEN�BARSTVORMING�TOT�EEN�DIKTE�

van 5 mm.
s�$ENSITEIT�����������VOOR�EEN�KLASSIEK�PLAMUUR	�
s�"RANDPRESTATIEKLASSE����!�S�D��

VOORDELEN

s�����KG�VAN�HET�VER-
LICHT�PLAMUUR�GEEFT�
EENZELFDE�RENDE-
MENT�ALS������KG�
KLASSIEK�PLAMUUR�

s��6ERLICHT�PRODUCT��
MAKKELIJK�AAN�TE�
BRENGEN�

s�5ITZONDERLIJK�GLAD�
s��:EER�WITTE� 

AFWERKING�

GEBRUIKSKLAAR 
VERLICHT  
PLAMUUR  
IN PASTAVORM 
CE 78 PERFECT LIGHT 
WERD�SPECIAAL� 
GEFORMULEERD�VOOR�HET�
BEHANDELEN�VAN�VOEGEN�
TUSSEN�GIPSPLATEN�
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van gerecycled plastic


