
GEBRUIK

TECHNISCHE DEFINITIE.
Met vezels verrijkt plamuur in poedervorm op basis 
van cement voor de behandeling van beschadigde 
ondergrond buiten.
Het is een polyvalent plamuur: geschikt om gaten in 
muren op te stoppen, om reparaties uuit te voeren 
en muren te egaliseren, gladde afwerking.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.
Plamuur in poedervorm op basis van cement, zand, 
calciumcarbonaat, hars, vezels en verschillende toe-
slagstoffen. De bekomen pasta heeft een witte kleur.

TOEGELATEN ONDERGROND.
Alle soorten ondergrond: cement, beton, blokken, 
natuursteen, baksteen, oude verflagen, oude be-
tegeling.

BEKLEDING.
Nadat het plamuur volledig is gedroogd, kan het 
worden overdekt met alle soorten plamuur of verf. 
Niet direct overdekken met solventgedragen verf. 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN.
Geen pasta meer gebruiken die reeds begint te 
verharden. Niet aanbrengen op vochtige onder-
grond. Niet geschikt voor ingegraven muren. Niet 
aanbrengen op vloeren.
Bij het aanbrengen en drogen moet de tempera-
tuur zich situeren tussen 8 en 35°C.
Gevaarlijk. Let op de gebruiksaanwijzingen. Bevat 
cement: handschoenen zijn aangeraden.
Lees het label met veiligheidsaanwijzingen op de 
verpakking. Lees de gevarenconsignes.
Blad met veiligheidsgegevens beschikbaar op 
www.quickfds.com. Raadpleeg het blad alvorens 
het product te gebruiken.

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN.
De ondergrond moet conform zijn aan de voor-
schriften van DTU, d.w.z. hij moet schoon, droog, 
hard, gezond, afgestoft en vrij zijn van enig spoor 
van ontkistingsolie. 

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.
•Plamuurinovereenstemmingmetdenorm 

NF EN 16566.
•DTU59.1:Schilderwerken.
•DTU42.1:Herstellenvangevels.

TECHNISCHE KENMERKEN.
•Bindtijd:30tot40minuten.
•Hechting:overeenkomstigEN16566.
•ClassificatieAFNORNFT36.005:FamilieIV

klasse4c.

VERPAKKING.
Zakken van 5 - 15 kg op omwikkelde pallet.

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

AANMAAKVERHOUDING.
•6tot6,5lwaterperzakvan15kg.
•2tot2,2lwaterperzakvan5kg.
•0,4tot0,43lwaterper1kg.
•2volumeswatervoor5volumespoeder.

AANBRENGEN.
Aanbrengen met plamuurlat, mes, afstrijkmes. 
Gereedschap wordt met water schoongemaakt.

DIKTE VAN AANBRENGING.
Alle dikten.

VERBRUIK.
Ongeveer1kgparm²/mmdikte.

DROOGTIJD.
Die hangt af van de omgevingsomstandigheden, 
de aard van de ondergrond en de aan te brengen 
dikte.Bijnormaleomstandighedenkan12tot 
24uurnadeeerstelaageentweedelaagworden
aangebracht.

FIBREXTER
MET VEZELS VERRIJKT CEMENTPLAMUUR 

VOOR OPVULLEN EN REPARATIES
HANDMATIG – VOOR BUITEN

FIBREXTER is een met 
vezels verrijkt poeder 
op basis van cement, dat 
kan worden gebruikt om 
handmatig buitenshuis 
gaten op te vullen, 
reparaties uit te voeren 
en muren te egaliseren.

AFNOR-indelingNFT36.005 
FamilielV-Klasse4c.

VOORDELEN

•Metvezelsverrijkt
plamuur.

•Gladdeafwerking.
•Makkelijkgladte

schuren.

CONSEILS DE POSE

Maak de barsten open.

Controleerofde
ondergrondperfect
hard en gezond is, 
en gebruik indien 
nodig een grondlaag 
om de ondergrond te 
verstevigen.

Pas de consistentie van 
het plamuur aan het 
soort uit te voeren werk 
aan.

GEBRUIKSADVIES


