
REPARATIE
PLAMUUR BUITEN

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product 
wordt gebruikt.

Productomschrijving 
Reparatieplamuur – Buiten is een 1-K-plamuur op basis van acrylaat-dispersie 
en is geschikt voor werkzaamheden op schildergebied, zoals bijv. snel vullen 
en repareren van kleinere beschadigingen. De plamuur is eenvoudig te 
verwerken en overtuigt door zijn hoge vulkracht en goede 
weersbestendigheid. Ook leverbaar in emmers. 

Toepassing - BuitenToepassing - Buiten
• Repareren van kleine onregelmatigheden en beschadigingen.
• Repareren van barstjes en vullen van pluggaten.
• Repareren en egaliseren van onregelmatigheden en ruwe oppervlakken.
• Toepasbaar op beton, cement, pleister, styropor, hardschuim en metaal.
• Opmerking: niet geschikt voor vochtige ondergronden en oppervlakken die 
 voortdurend nat worden, zoals b.v. terrassen en balkons.

VerwerkingVerwerking
• De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en losse 
 deeltjes zijn.
• Geverfde oppervlakken moeten schoon en geschuurd zijn. 
• Metalen oppervlakken tegen roest beschermen. 
• De plamuur direct met een plamuurmes uit de tube/emmer aanbrengen en
   gladstrijken.  
•• Na 1 – 2 uur/20°C droogtijd (afhankelijk van de laagdikte) kan de plamuur      
 geschuurd en overschilderd worden.

TIP: TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!

Aanwijzingen voor gebruik
• Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking
• Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en 
praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen 
en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade 
die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om 
een test te verrichten voordat het product wordt gebruikt.

Technische gegevens
Kleur:                 Wit
Soortelijk gewicht:Soortelijk gewicht:           1,8 g/l cm³
Verwerkingstemperatuur:       +10° C – +20° C. Niet verwerken 
                    bij temperaturen < +7° C
Droogtijd:                Schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C. 
                    Compleet na droog 24 uur/+20° C
Basis:                  Acrylaat-dispersie 
Reiniging:                Water
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