
TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Polyvalente poederplamuur met hoge prestaties 
voor de renovatie van slechte ondergronden, het 
opvullen van gaten, scheuren en sleuven en fijn 
gladstrijken voor de afwerking van binnentoepas-
singen. 
Zijn speciale samenstelling laat de gebruiker toe 
om:
•  gaten te vullen in alle diktes;
•  de krimp na droging tot een minimum te beper-

ken;
•  de tijd voor het overschilderen te verkorten (ge-

middeld 3 uur afhankelijk van de omgevings-
omstandigheden, het type ondergrond en de 
laagdikte);

•  zeer goede hechtingskwaliteit die toelaat het 
product te gebruiken op gladde niet-zuigende 
ondergronden (oude verflagen, beschilderd glas-
vezelbehang, tegels ...);

•  ultrafijne granulometrie waardoor het geschikt is 
voor alle gladstrijkwerkzaamheden.

SAMENSTELLING EN KLEUR. 
Poederplamuur op basis van gips, speciale cement, 
calciumcarbonaat, hars, cellulosevezels  en diverse 
additieven. De pasta is wit.  

TOEGESTANE ONDERGRONDEN.
Alle soorten ondergronden binnen (wand en pla-
fond) conform DTU 59.1 norm: gips, gipsplaten, 
gipsblokken, beton, cementplamuur, vezelplaten, 
cellenbeton, baksteen, keramische producten,  
oude verflagen, beschilderd glasvezelbehang, te-
gels, aardewerk...

COATINGS.
Zodra de plamuurlaag volledig droog is, kan deze 
worden bedekt met alle soorten verf, plamuur op 
basis van gips, pastaplamuur, behanglijm. 

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.
• Plamuur conform norm NFT 30 608.
• DTU 59.1: Schilderwerken.  

SEMIN RP1 
POLYVALENTE PLAMUUR 

SNEL OVERSCHILDERBAAR
HOGE PRESTATIES – BINNENTOEPASSINGEN



VERWERKING

VOORDELEN

•  Renovatie  
van slechte  
ondergronden.

•  Uitstekende  
hechting op oude 
verflagen.

•  Makkelijk te  
schuren.

•  Snel overschilder-
baar.

•  Geen krimp na 
droging.

De nieuwe generatie  
SEMIN RP 1 plamuur 
biedt in één enkel 
product de door de 
consument gevraagde 
essenstiële kenmerken: 
beperkte droogtijd en 
uitstekende hechting, 
die toelaat het product 
te gebruiken op gladde 
niet-zuigende onder-
gronden.   
Dankzij zijn formule-
ring op basis van zeer 
fijnkorrelige vulstoffen 
kan dit product gebruikt 
worden zowel voor zijn 
primaire functie, hetzij 
reparaties en opvullen, 
alsook voor het gladstrij-
ken van ondergronden 
alvorens te schilderen. 

VOORZORGSMAATREGELEN.
Niet te gebruiken voor buitentoepassingen. Geen 
product gebruiken dat is beginnen te verharden. 
De temperatuur bij verwerking en droging moet 
tussen  5° en 30° C liggen. 
Is als gevaarlijk product gelabeld. Bevat cement:  
het dragen van handschoenen wordt aangera-
den. 
Raadpleeg het veiligheidsetiket op de verpakking. 
Respecteer de voorzorgsmaatregelen en veilig-
heidsaanbevelingen. 
Veiligheidsfiche beschikbaar op www.quickfds.
com. Deze raadplegen voor gebruik.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
De ondergrond moet conform DTU 59.1 zijn, 
d.w.z. schoon, droog, stofvrij en ontdaan van alle 
resten ontkistingsolie. Zorg ervoor dat de spleten 
correct geopend en afgeschuind zijn en dat er 
geen stof in zit. 
Was oude ondergronden af (tegels, verf,...) en 
spoel ze grondig na. 

VERHOUDING AANMAAKWATER.
• Ongeveer 6 à 6,5 L water per zak van 15 kg. 
• 0,4 tot 0,43 L voor 1 kg.
• 2 eenheden water voor 5 eenheden poeder.

TOEPASSING.
Het aanbrengen gebeurt met een plamuurmes 
of plamuurspatel.

TOEPASSINGSDIKTE.
Alle mogelijke diktes.  

VERBRUIK.
Ongeveer 1 kg per m²/1 mm dikte.  

DROOGTIJD.
De droogtijd is afhankelijk van de omgevings-
omstandigheden, het type ondergrond et de 
toegepaste dikte. SEMIN RP 1 droogt zeer snel 
en in normale onstandigheden kan de 2de ar-
beidsgang reeds 3 uur na de eerste laag worden 
uitgevoerd. 

TECHNISCHE KENMERKEN.
• Granulometrie: heel fijn.
• Dikte van de laag: alle mogelijke diktes.
• Hechtingstijd: 30 à 40 minuten.
• Uithardingstijd: 1 à 2 uur.
•  2de arbeidsgang: 3 uur (afhankelijk van de  

omgevingsomstandigheden). 
• Aanhechting: conform NF T 30 608.

OPSLAG.
6 maanden in ongeopende originele verpakking 
en beschermd tegen vocht.  

CONSEILS DE POSE
Openen en afschuinen 
van spleten alvorens ze 
te behandelen.
Poederachtige  
ondergronden moeten 
behandeld worden met 
DURCIFOND.
Bij grote opvulwerken 
moet het product  
worden vermengd  
tot het de consistentie 
heeft van mastiek.

APPLICATION TIP

Classificatie AFNOR NFT 36.005 
Familie III classe 3


