
Fijn om mee te werken

• Gebruiksvriendelijk.
•  Geschikt voor 

meerdere  
ondergronden.

•  Makkelijk glad  
te schuren.

• Hecht uitstekend.

TECHNISCHE DEFINITIE.
Plamuur in pastavorm speciaal geformuleerd voor 
het binnenshuis opvullen van voegen tussen gips-
platen Zonder voegband met afgeronde randen 
(kwaliteit Q1 tot Q4).
Ook geschikt om voegen tussen platen met dunner 
uitlopende randen te vullen met een voegband. 
Tevens geschikt voor bepleistering en egalisatie als 
voorbereiding op de afwerking.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.
Water, calciumcarbonaat, emulsiehars, verdun-
ningsmiddel en diverse toeslagstoffen.
De pasta is wit van kleur.

TOEGELATEN ONDERGROND.
Muren en plafonds binnen:
• Gips. • Gipsplaten.
• Cellenbeton. • Beton.
• Cementbepleistering. • Oude verflagen.
• Oude tegels.

BEKLEDING.
Nadat het plamuur volledig is gedroogd, kan het 
worden overschildert met alle soorten verf, dik 
vloeibare coating, behanglijm.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.
• DTU 25.41. EN 13963. EG-markering.
• DTU 59.1: Schilderwerk aan gebouwen.
•  EN 16566: schilderwerk voor werkzaamheden 

binnen. 

TECHNISCHE KENMERKEN.
• 2de laag aanbrengen na: 12-48 uur afhankelijk van 
de werkzaamheden
• Dichtheid pasta: 1,50 kg/l.
• 4-punts doorbuiging: > 30 daN.
• Hechting: > 0,5 MPa conform EN 16566.
• Brandprestatieklasse: A2s1d0.

VOORZORGSMAATREGELEN.
De temperatuur bij aanbrengen en tijdens het dro-
gen moet tussen +5 en +30°C liggen. Niet aanbren-
gen bij een vochtigheidsgraad van meer dan 70 %. 
Niet aanbrengen op vochtige ondergrond. Geen 
pasta meer gebruiken die al begint te verharden. 
Adem geen stof in bij eventueel schuren.

VEILIGHEID.
Blad met veiligheidsgegevens beschikbaar op www.
quickfds.com. Raadpleeg het blad alvorens het pro-
duct te gebruiken. Buiten het bereik van kinderen 
houden. In geval van inslikken dient meteen een 
arts te worden geraadpleegd en de verpakking of 
het etiket te worden getoond. Het dragen van hand-
schoenen wordt aanbevolen
EUH 208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-one en 
mengsel van: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazool-
3-one [Nr. CE247-500-7]; 2-methyl-2H-isothia-
zool-3-one [Nr. CE 220-239-6] (3:1)(55965-84-9). 
Kan een allergische reactie veroorzaken

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
De ondergrond moet conform zijn aan de voor-
schriften van DTU, d.w.z. schoon, droog, hard, 
hechtend, gezond, afgestoft en vrij van enig spoor 
van ontkistingsolie. 
Voor platen met afgeronde randen is er een speling 
van 5 mm tussen twee platen nodig voor betere 
mechanische prestaties. 
De randen van de platen moeten afgeschuind wor-
den en afgestoft met een vochtige spons.

APPLICATIEDIKTE. Max. 5 mm.

VERBRUIK.
•  Voeg gipsplaat:  

tussen 250 en 350 g/m in de lengte van de plaat.
•  Plamuren/egaliseren:  

van 0,250 tot 1 kg/m²/mm dikte.

TYPE TOEPASSING
Breng het product aan met een plamuurmes of 
troffel. Reinig het gereedschap droog of met water 
indien nodig

DROOGTIJD.
Hangt af van de ondergrond, de omgevingsomstan-
digheden en de laagdikte.

VERPAKKING.
Emmers van 10 kg en 20 kg.

OPSLAG.
9 maanden in de originele, niet-aangebroken ver-
pakking, beschermd tegen vorst en grote hitte.

UITSTOOT IN DE LUCHT BINNENSHUIS
VOS-gehalte <1 g/l.

CE 86 PASTA
PLAMUUR VOOR VOEGEN VAN 

GIPSPLATEN MET AFGERONDE RANDEN
ZONDER VOEGBAND


