
GEBRUIK

VOORDELEN

• Zeer polyvalent.
•  Zeer mooie afwer-

king, ideaal voor 
het schilderen.

•  Gemakkelijk glad 
te schuren.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Afwerkingsplamuur voor binnenshuis. Kan met 
Airless worden gebruikt. Geeft een fijn, gelijk- en 
regelmatig uitzicht en kan makkelijk worden glad-
geschuurd.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.
Water, calciumcarbonaat, hars en diverse toeslags-
toffen. 

TOEGESTANE ONDERGRONDEN.
Alle soorten ondergronden binnenshuis: beton, 
cellenbeton, cement, bindstenen, baksteen, gips-
plaat, gipstegels, gips, oude verflagen.

BEKLEDING.
• Behangpapier.
• Verf.
• Muurbekleding.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
De temperatuur tijdens aanbrengen en drogen 
moet tussen 8 en 35° C liggen.
Niet aanbrengen bij een vochtigheidsgraad van 
meer dan 70 %. Niet aanbrengen op een vochtige 
ondergrond. Niet aanbrengen op een te warme 
ondergrond.

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN
De ondergrond moet in overeenstemming zijn 
met de voorschriften van DTU 59.1 d.w.z. schoon, 
droog, stofvrij, hard en zonder enig spoor van 
een scheidingsmiddel.
Het beton, gipsplaten en -tegels dienen te worden 
schoongemaakt, geborsteld en ontstoft.

AANBRENGEN
HANDMATIG AANBRENGEN: Met afstrijkplank, 
afstrijkmes.
MECHANISCH AANBRENGEN: Airless en spuit-
machine.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.
• DTU 59.1.
• NF EN 16566.

TECHNISCHE KENMERKEN.
• Densiteit: 1,8.
• droog extract: 73%.

VERPAKKING.
Emmer van 15 kg.

OPSLAG/HOUDBAARHEID.
Tenminste 18 maanden in een gesloten, originele 
verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Om het ademen te vergemakkelijken dient het 
product bij koud weer snel te worden gekneed.
Wij raden aan de filters van de pomp te verwijde-
ren en op een afstand van ongeveer 80 cm van 
de ondergrond te verstuiven.
Na aanbrenging dient het product zorgvuldig 
glad te worden gestreken, bijv. met een mes van 
ongeveer 60 cm. De Airless-pomp moet een 
capaciteit hebben van minstens 5 l/min (spuit-
mond 527 tot 531).
De maximale dikte per laag bedraagt 2 mm. 
Het gereedschap dient met water te worden 
schoongemaakt.

VERBRUIK
Ongeveer 0,4 tot 0,8 kg/m2.

DROOGTIJD
Ongeveer 4-8 uur, naargelang de dikte, de 
ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

P’F
AFWERKINGSPLAMUUR IN PASTAVORM

HANDMATIG OF MECHANISCHE AAN TE BRENGEN

AFWERKINGSPLA-
MUUR IN  
PASTAVORM
Kan worden gebruikt 
met Airless.

Geeft een fijn, gelijk- en 
regelmatig uitzicht en 
kan makkelijk worden 
gladgeschuurd.

Classificatie AFNOR NFT 36.005 
Familie lll - Klasse 2.
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