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Eigenschappen en voordelen Toepassingsgebieden 
d'application

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtgewicht plamuur voor gevels, 
voor elke ondergrond 

 

Uitstekende aanhechting op elke ondergrond 
Zeer goed schuurbaar 
Overschilderen in 12 uur 

 
 
   
 
 

Herstellingen op elke ondergrond, 
zowel binnen als buiten: 

 Uitvlakken van ruwe 
ondergronden, betegelde of 
geglazuurde ondergronden,  oude 
verflagen, en herstellen van 
bepleistering alvorens te 
schilderen. 
Geschikt voor iedere ondergrond 
buiten: cement, beton, cellenbeton, 
vezelcement, steen, crépis, 
geglazuurde oppervlakken, tegels, 
kalk, plaaster, oude verflagen. 

Droogt zeer snel:  Kan na 4 uur 
geschuurd worden, en is na 12 uur 
overschilderbaar, zonder risico van 
kleurverschil of uitslaan. 
Gemakkelijk verwerkbaar,  kleeft goed 
aan het gereedschap,  vlot uitstrijkbaar, 
zeer goed schuurbaar. 
Kan vers op vers verwerkt worden. 
Uitzonderlijke hechting op alle 
ondergronden buiten, zelfs op niet 
absorberende ondergronden zoals oude 
verflagen, tegels en geglazuurde 
oppervlakken. 
Kan in dunne of dikkere lagen tot 4 mm 
aangebracht worden met een zeer fijne 
afwerking die overschilderd kan worden 
met ieder type van buitenverf. 
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Voorbereiding van de ondergrond en toepassing 

Toepassingsgebieden d'application 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Ondergrond 
De ondergrond moet droog en gereinigd 
zijn en geschikt om gewicht te dragen. 
Algen en schimmels verwijderen. Reinigen 
en vetvlekken, was, nicotine en andere 
ontkistingsmiddelen verwijderen. Broze 
ondergrond verwijderen en oude, 
afbladderende verf decaperen. Zachte 
ondergrond verstevigen met een 
doordringende verharder. Bescherm en 
isoleer metalen delen met anti-corrosie 
primer. Het is aanbevolen om een 
versteviging in glasvezel aan te brengen op 
kritische punten in de gevel, zoals 
aansluitvoegen en structuurvoegen. Bij het 
gebruik op geglazuurde oppervlakken is het 
verwerken van glasvezelversteviging in de 
massa      aanbevolen, met een overlapping 
van 5 cm op de voegen.  

 2. Toepassing 
Voeg 1 kg poeder toe per 0.35 L water.  
Goed doormengen, bij voorkeur met een 
electrische menger, om een homogene 
pasta zonder klonters te bekomen.  Deze 
pasta kan gedurende 45 minuten bij 20°C 
verwerkt worden. De pasta niet meer 
roeren wanneer deze begint uit te harden. 
3. Gereedschap 
Aanbrengen met roestvrij spatel of 
truweel. Gereedschap reinigen met water. 
4. Bewaring 
In de originele, gesloten verpakking, 
beschut tegen zon, vorst en vocht, min. 12 
maanden. 
5. Voorzorgsmaatregelen 
Niet te gebruiken op permanent vochtige 
ondergronden. Het product moet 
overschilderd worden. 
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Technische eigenschappen 

 
 
 
 
 

 

 

Technische eigenschappen 
 
 

 

 

Product 
 

Verpakking 
Vorm 
Kleur 
 
Bewaring 
 
Toepassing 
 

Temperatuur 
Consumptie 
 
Verhouding 
Werktijd 
Droogtijd 
Overschilderen 
Dikte per laag 
Materiaal reinigen 

 

 

 
 

Zak 5 Kg - 15 kg met handvat 
Poeder 
Wit. Verdraagt universele 
kleurstoffen 
Goed gesloten, beschut tegen 
vocht en extreme temperaturen. 
 
 

5 tot 30 º C 
± 1,0 kg poeder x m2 x mm 
dikte 
1 kg poeder - 0,35 l water 
45 minuten 
Na 4 uur schuurbaar 
12 uur 
4 mm 
Met water onmiddellijk na 
gebruik 

Classificatie 
 
 
Bindmiddel 
 
Dichtheid 
 
Korreldikte 
pH 
Aanhechting 
 
Waterretentie 
 

 
 
Verwijdering 

AFNOR NFT 36 005 Familie IV 
Klasse 4b: Buitenvulmiddel van 
verf in waterachtige toestand. 
Hydraulische bindmiddelen een 
synthetische harsen. 
Poeder Ongeveer 0,80 g/cm3 
Pasta Ongeveer 1,40 g/cm3 
< 200µ (fijn) 
11 in pasta, 9 na 24 uur 
Conform NFP 18840 
Beton>1,5mPa 
99,3% 
 

 
 
Zie de overeenkomstige fiche met 
veiligheidsinformatie. 

 
 
 
 

Ref.   Pallet 
3672 Zak 5 KG  140 Box 
792 Zak 15 KG  48 Zak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te 
informeren over de eigenschappen van ons product. De 
vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele 
kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een 
voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen : 

 Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons 
cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van 
een mogelijke wijziging van één van de parameters en 
na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een 
recentere uitgave.                                                                       
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