
TECHNISCHE BESCHRIJVING
Plamuur in poedervorm, speciaal geformuleerd om 
in combinatie met papieren voegenband de voegen 
tussen gipsplaten met dunner uitlopende randen 
op te vullen.

SAMENSTELLING EN AANZICHT
Plamuur in poedervorm op basis van pleister, calci-
umcarbonaat, hars en diverse toeslagstoffen.
De bekomen pasta heeft een witte kleur.

TOEGELATEN ONDERGROND
Alle types van gipsplaten met of zonder isolatie-
materiaal (glaswol, rotswol, polystyreen) met 
dunner uitlopende randen en met gekartonneerd 
oppervlak.

BEKLEDING
• Primer voor gipsplaat.
• Egaliseringsplamuur.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.
• DTU 25.41 en DTU 25.42.
• NF EN 13963.
• EC-markering.

TECHNISCHE KENMERKEN
• Hardingstijd: 3 uur.
• Hechting aan de voegband: > 1000 g.
•  Barstvorming: geen barstvorming tot een dikte 

van 5 mm.
• Densiteit: 0,8 poeder en 1,3 pasta.
• Brandprestatie: A2s1d0.

VERPAKKING.
Zakken van 20 kg op met plastic omwikkelde pallet

BEWAREN.
9 maanden in niet aangebroken originele verpak-
king op niet vochtige plaats.

CE 78 - I8O MN
PLAMUUR VOOR VOEGEN TUSSEN GIPSPLATEN

HARDINGSTIJD 3 UUR



GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZINGEN.
Bij het aanbrengen en gedurende het drogen 
moet de temperatuur tussen 5 en 30° C liggen.
Niet aanbrengen op vochtige ondergrond.
Gebruik nooit pasta die reeds begint te verhar-
den.

ONDERGROND VOORBEREIDEN.
De gipsplaten dienen te zijn bevestigd in over-
eenstemming met de normen van DTU 25.41 en 
25.42.
De afgesneden randen van de gipsplaten moeten 
afgeschuind en ontstoft worden.

MENGVERHOUDING.
16 liter water per zak van 20 kg.

AANBRENGEN.
Voor de eigenlijke behandeling van de voegen 
dient de ruimte tussen niet volledig aansluitende 
panelen te worden opgevuld en moeten onef-
fenheden (steenschilfers, beschadiging aan het 
parement) worden weggewerkt.
Het plamuur wordt handmatig met een plamuur-
mes van 10 of 15 cm “smerend” op de dunner 
uitlopende randen aangebracht en daarna wordt 
de voegband aangebracht (de opgeruwde zijnde 
naar het plamuur gericht). Breng vervolgens de 
afwerkingslaag aan, laat drogen en werk af om 
de voegband te maskeren.
De schroefkoppen moeten eveneens worden 
weggewerkt.
Breng aan de overgang van muur naar plafond 
een band aan; controleer nauwgezet of het beton 
geen sporen van ontkistingsolie toont.
Voor vertikaal uitspringende hoeken moet een 
gewapende voegband (wapening naar de muur 
gericht) of een metalen hoekprofiel worden ge-
bruikt. 

GESCHIKTE BANDEN.
Banden van het merk SEMIN.

VERBRUIK.
Ongeveer 230 g/m² gipsplaat. Een zak van 20 kg 
is dus goed voor ongeveer 85 m².

DROOGTIJD.
4 uur na aanbrengen van de eerste laag mag de 
volgende laag worden opgebracht.

SNELLIJMPLA-
MUUR VOOR  
VOEGEN
Snelhardend (180 min) 
voegplamuur voor 
gipsplaten: systeem 
combineert plamuur  
en papieren voegband.

Dankzij de specifieke 
formulering kunnen 
wij het gewicht per zak 
beperken en bieden wij 
een hoger rendement 
dan bij klassiek plamuur.

VOORDELEN

• Hoog rendement.
•  Zeer mooie  

voegafwerking.

CONSEILS DE POSE

Om pluisvorming te 
voorkomen mag het 
karton van de gipsplaten 
niet worden geschuurd 
voordat de primer wordt 
aangebracht.

AANBRENGADVIES


