
VERWERKING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Bepleistering in poedervorm op basis van cement 
voor de behandeling van door vocht beschadigde 
ondergrond zowel binnen als buiten.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.
Bepleistering in poedervorm op basis van cement, 
zand, natriumcarbonaat, hars en diverse toeslags-
toffen. De bekomen pasta heeft een witte kleur.

TOEGELATEN ONDERGROND.
Alle soorten ruw droog en vochtig metselwerk: 
cement, beton, blokken, natuursteen, baksteen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN.
Niet gebruiken op verf, pleister, hout en doorzwe-
tende muren. Niet geschikt voor de behandeling 
van ingegraven muren. Niet gebruiken in een 
ondergelopen omgeving. Dit is geen waterafs-
totende mortel.
Bij het aanbrengen en het drogen moet de tem-
peratuur tussen 8 en 35° C liggen.
Gevaarlijk. Let op de gebruiksaanwijzingen.
Bevat cement: handschoenen zijn aangeraden.
Lees de veiligheidsconsignes op het etiket op de 
verpakking. Lees de gevarenconsignes.
Het veiligheidsinformatieblad vindt u op www.
quickfds.com, lees die voordat u het product 
gebruikt.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
Die moet in overeenstemming zijn met DTU 59.1, 
dus schoon, droog, hard, gezond, stofvrij en zon-
der enig spoor van ontkistingsolie.
De behandelde ondergrond moet tot op het met-
selwerk zijn afgebikt.

AANMAAKVERHOUDING.
6 l water per zak van 20 kg.
1,8 l water per zak van 6 kg.
0,3 l water voor 1 kg.
2 volumes water voor 5 volumes poeder.

BEKLEDING
Nadat de pleisterlaag volledig is gedroogd, kan met 
alle soorten bepleistering of microporeuze maar 
niet volledig afsluitende verf worden afgewerkt.
Geen gekleefde bekleding gebruiken.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.
•  Plamuur in overeenstemming met de norm  

NF EN 16566.
• DTU 59.1: Schilderwerken.

VERPAKKING.
Zak van 6 of 20 kg.

OPSLAG.
6 maanden in niet aangebroken originele verpak-
king beschermd tegen vochtigheid.

AANBRENGEN.
Aanbrengen met plamuurmes: In 1 of 2 lagen 
om ongelijkheden uit te vlakken.
Aanbrengen met grote borstel (meer vloeibare 
consistentie): In 2 over elkaar gekruiste lagen.
Gereedschap wordt met water schoongemaakt.

AANBRENGDIKTE.
maximaal 5 mm.

VERBRUIK.
Ongeveer 1,1 kg par m²/mm dikte.

DROOGTIJD.
Hangt af van de omgevingsomstandigheden, 
van de aard van de ondergrond en de aange-
brachte dikte. In normale omstandigheden kan 
een tweede laag kan 12-24 uur na de eerste laag 
worden aangebracht.

TECHNISCHE KENMERKEN.
• Bindtijd: 3 uur.
• Hechting: overeenkomstig EN 16566.
•  Classificatie AFNOR NFT 36.005 : Familie IV 

klasse 4c.
•  Zeer doorlatend voor waterdamp: klasse V1 

volgens ISO 7783-2.
•  Weinig waterdoorlatend: klasse W3 volgens 

ISO 1062-3.

HUMI’PROTECT
CEMENTBEPLEISTERING VOOR  
HET BEHANDELENVAN VOCHTIG  

METSELWERK
BINNEN-BUITEN

HUMI’PROTECT is een 
plamuur in poedervorm 
op basis van cement, dat 
wordt gebruikt om vocht 
in ruwe gemetselde 
ondergrond te blokkeren 
en voorkomen.

Het laat geen water 
door, maar wel 
waterdamp.
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VOORDELEN

•  Laat het 
metselwerk 
ademen.

•  Ideaal in kelders, 
onderbouw van 
gevels.

CONSEILS DE POSE

Om met een grote 
borstel aan te brengen 
moet het mengsel 
meer vloeibaar zijn: 
consistentie van 
muurkalk.

VERWERKINGSADVIES


