
Zwaluw® Poly-Plamuur
Snel uithardende 2K plamuur

Technische datasheet

Den Braven
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.com

Product omschrijving
Zwaluw Poly-Plamuur is een snel uithardende, zachte
tweecomponentige plamuur op basis van polyesterharsen voor het
repareren en uitvlakken van deuken in polyester ondergronden. Zwaluw
Poly-Plamuur is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

Voordelen
• Snelle doorharding

• Beschilderbaar

• Krimpt niet

Applicaties
Zwaluw Poly-Plamuur kan worden gebruikt om scheuren, deuken,
krassen en andere beschadigingen in metaal en polyester glad te
strijken.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur +5°C till +25°C

Dichtheid 2,0 g/ml

Vorstbestendigheid gedurende
transport Till -15°C

Open tijd @23°C/55% RH 4-6 min

Overschilderbaar @23°C/55% RH after 12 hour

Schuurbaar @23°C/55% RH after 15 min

Krimp 0.02

Oppervlakte voorbereiding en afwerking
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw
Poly-Plamuur gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog
zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Neem contact op met
Den Braven voor een goed advies. Handen reinigen met Zwaluw
Handclean.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS
7.82). Oppervlakken dienen schoon, droog en stof- en vetvrij te zijn.
Metalen en polyester moeten worden geschuurd om roest en andere
verontreinigingen te verwijderen. Daarna moet de ondergrond worden
gereinigd met een schone doek en een geschikt reinigingsmiddel.

Paintability
Zwaluw Poly-Plamuur is perfect overschilderbaar met de meeste
verfsoorten. We raden aan eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Schoonmaken
Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met
behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren
• Wit

Verpakking
• Set van 190 + 10 gr

• Set van 280 + 20 gr

• Set van 770 + 30 gr

Houdbaarheid
Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw.
Houdbaarheid van Zwaluw Poly-Plamuur is 12 maanden indien
bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via
de Den Braven websites.

Waarborg & garantie
Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd,
in overeenstemming is met de specificaties.


	Zwaluw® Poly-Plamuur
	Product omschrijving
	Voordelen
	Applicaties
	Aanvullende informatie
	Oppervlakte voorbereiding en afwerking
	Paintability
	Schoonmaken
	Kleuren
	Verpakking
	Houdbaarheid
	Gezondheid & veiligheid
	Waarborg & garantie


