
VERWERKING

TECHNISCHE DEFINITIE.
Vulplamuur in poedervorm voor gebruik binnens-
huis. Vulling van barsten, gaten en groeven van 
diverse grootte. Kan ook worden gebruikt voor 
verankering en bevestiging.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.
Plamuur in poedervorm op basis van pleister, cal-
ciumcarbonaat, mineraal vulmiddel, cellulose en 
verschillende toeslagstoffen.
De verkregen pasta heeft een witte kleur.

TOEGELATEN ONDERGROND.
Alle soorten ondergrond binnen, onbewerkt of 
geschilderd:
gips, gipsplaten, gipstegels, beton, cementpleister, 
betonblokken, cellenbeton, bakstenen, terracotta ...

AFWERKING.
Nadat het plamuur volledig is gedroogd, kan het 
worden overdekt met alle soorten verf, coating op 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Bij het aanbrengen en drogen moet de tempera-
tuur zich situeren tussen 8 en 35°C.
Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond. 
Geen pasta meer gebruiken die reeds begint te 
verharden.

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN
De ondergrond moet conform zijn aan de voor-
schriften van DTU 59.1, d.w.z. schoon, droog, ge-
zond, hard, afgestoft en vrij van enig spoor van 
ontkistingsolie.
Maak de barsten op de juiste wijze open.

basis van pleister, dik vloeibare coating, behanglijm. 
De tegellijmen moeten worden aangepast op de 
gipsondergrond.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.
•  Plamuur in overeenstemming met de norm  

NF EN 30.608
• DTU 59.1: Schilderwerken.

TECHNISCHE KENMERKEN.
• pH: neutraal.
•  Verhardingstijd: 30 minuten, afhankelijk van de 

omgevingsomstandigheden en de aangebrachte 
dikte.

• Hechting: overeenkomstig NF 30.608.

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

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

AANMAAKVERHOUDING
• 2,75 l water per zak van 5 kg.
• 8,25 l water per zak van 15 kg.
• 2 volumes poeder voor 1 volume water.

AANBRENGEN
Het aanbrengen gebeurt met een plamuurmes.

VERBRUIK
Ongeveer 1 kg/m²/mm dikte.

DROOGTIJD
Die hangt af van de omgevingsomstandigheden, 
de aard van de ondergrond en de aan te brengen 
dikte. In het algemeen is SEMIN OPVULMIDDEL 
PRO voor een cm dikte droog in 6 uur.

SEMIN REBOUCHEUR 
PRO

VULPLAMUUR IN POEDERVORM  
VOOR BINNEN

Classificatie AFNOR NFT 36.005
Familie lll - Klasse 3.

Milieu- en gezondheidsverklaring [FDES] 
beschikbaar op de website

www.inies.fr

CONSEILS DE POSE

Voor een goede vasthech-
ting van de plamuur mag 
deze pas worden aange-
bracht nadat de barsten 
opengemaakt, gereinigd 
en afgeschuind zijn.

VERWERKINGSADVIES

OPVULPLAMUUR
Plamuur voor het snel op-
vullen van barsten, gaten 
en groeven van iedere 
omvang zonder krimping 
of barstvorming.

VOORDELEN

•  Krimpt nagenoeg 
niet.

•  Uitstekende  
gladheid.

• Superfijne pasta.
•  Makkelijk glad te 

schuren.
•  Verhardingstijd:  

30 minuten.
• Zeer wit.


