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PRODUCT DATA  PLASTOPAN SUPER N  
 
  
 

OMSCHRIJVING 
Solventgebaseerde synthetische plamuur op basis van lijnolie-alkydhars 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Snelle verharding - uitstekende vulling - bevat geen wateroplosbare stoffen - zuigt slechts 
zeer weinig de aangebrachte verf op. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Egaliseren van oneffenheden in binnen- en buitenhoutwerk die met vette of synthetische ver-
ven moeten overschilderd worden. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Mat 
Kleur: Wit 
Massa: ± 2,4 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: In volume: ± 70% 

In gewicht: ± 87% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film: ± 2 mm (verbruik: 5 kg/m²) 

Droge film: ± 1,4 mm (verbruik: 5 kg/m²) 
Vlampunt: > 39 °C 
VOC-gehalte: Max. 390 g/l 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: 1 uur 
Hanteerbaar: 1½ uur 
Overschilderbaar: 24 uur 
Uitgehard: ± 1 week 

 
Rendement 
Theoretisch: 1 - 5 kg/m² 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Ondergrond zorgvuldig reinigen, verweerde en niet goed hechtende oude verflagen verwijde-
ren.  De te plamuren delen voorstrijken met een dunne laag Fassiprim (verdund met ± 10% 
white spirit). Afpoederende of afkrijtende ondergronden eerst behandelen met Fixonal. 
Na het plamuren en afpuimen, zal men over alles een laag Fassiprim uitstrijken; indien na het 
drogen van de primerlaag nog matte delen zichtbaar zijn, deze nogmaals bestrijken zodat een 
uniform uitzicht bekomen wordt. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Plamuurmes   Onverdund gebruiken. 
  
Reinigen: White spirit 

 
APPLICATIE CONDITIES 
Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. 

 
OPMERKINGEN 
Plastopan Super N in dunne lagen uitstrijken. 
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VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 
 
 


