
GEBRUIK

VOORDELEN

•  Sterk vullende 
eigenschappen.

•  Gemakkelijk glad 
te schuren.

•  Lange open-tijd.TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Witte, matte, gebruiksklare voorbewerkingspla-
muur in pastavorm om ondergronden binnenshuis 
te egaliseren.
Deze plamuur is ideaal om onregelmatige of 
ruwe ondergronden (oude verflagen, glasweefsel, 
spachtelputz enz. ) te renoveren. 
Sterk vullende en dekkende eigenschappen. 

SAMENSTELLING EN AANZICHT.
Water, calciumcarbonaat, hars en diverse toeslags-
toffen.
De verkregen pasta is wit en zijn consistentie is aan-
gepast aan gebruik met Airless.

TOEGESTANE ONdERGRONdE.
Alle soorten ondergronden binnenshuis: beton, 
cellenbeton, cement, bindstenen, baksteen, gipspla-
ten, gipstegels, gips, oude verflagen, glasvezellagen, 
oude sierpleisters.

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 
of afstrijkmes.
MECHANISCH AANBRENGEN: Airless, spuitma-
chine.
Om het ademen te vergemakkelijken dient het 
product bij koud weer snel te worden gekneed. 

BEKLEdING.
• Behangpapier.
• Egalisatieplamuur.
• Muurbekleding.
• Verf.

TE RAAdPLEGEN dOCUMENTEN.
• DTU 59.1.
• NF EN 16566.

TECHNISCHE KENMERKEN.
• Densiteit: 1.3
• Droog extract: 66 %.
• Brandklasse: A2s1d0.

VERPAKKING.
Emmer van 15 kg.

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

Wij raden aan de filters van de pomp te verwij-
deren en op een afstand van ongeveer 60 cm van 
de ondergrond te verstuiven.
Na aanbrenging dient het product zorgvuldig 
glad te worden gestreken, bijv. met een mes van 
ongeveer 60 cm. Over het algemeen volstaan  
2 gladgestreken lagen.
Airlesspomp met een capaciteit van minstens  
5 l/min (spuitmond 535), machine van het type 
JetPro 80 (635 en 651). 
De maximale dikte per laag bedraagt 4 mm.
Het gereedschap dient met water te worden 
schoongemaakt. 

VERBRUIK.
Ongeveer 1 tot 2 kg/m2 en per laag, naargelang 
de ondergrond 

dROOGTIJd
Ongeveer 6-12 uur, naargelang de dikte, de 
ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

P’G
VOORBEWERKINGSPLAMUUR  

IN LICHTE PASTAVORM 
HANDMATIG OF MECHANISCH AAN TE BRENGEN

AFWERKINGSPLA-
MUUR IN  
LICHTE  
PASTAVORM
dit plamuur is ideaal 
om een onregelmatige 
ondergrond of ruwe 
ondergrond met 
reliëf (oude lagen 
glasvezelweefsels, 
spachtelputz, 
sierplamuur, enz.)  
te renoveren.

Classificatie AFNOR NFT 36.005 
Familie lll - Klasse 2.


