5007

DEVECRYL SNELPLAMUUR

Omschrijving

Versie 01.0

: oplosmiddelvrije, universele, sneldrogende plamuur.

Bijzondere eigenschappen : uitstekende vulling en verwerking (ook op grotere vlakken), goed
schuurbaar, overschilderbaar met alkydhars- en waterverdunbare
lakken. Door bezit van roestinhibitor in de plamuur, kunnen spijkeren nietgaten zonder voorgronden gevuld worden.
Toepassing

: Devecryl Snelplamuur is geschikt voor het egaliseren van ruwe of
beschadigde houten ondergronden (binnen/buiten) en ondergronden
van metaal, beton, stucwerk (binnen/buiten). Buitenshuis is het van
belang dat, vooral na gebruik op hout, na uitharding direct wordt
overgeschilderd. Na uitharding schuren tot een spiegelglad oppervlak
wordt verkregen.

Basisgegevens

: bepaald bij 200C en 60% RV

Bindmiddel

: acrylaat.

Pigment

: hoogwaardige pigmenten en vulstoffen.

Viscositeit

: pasteus

Kleur

: wit

Soortelijk gewicht

: ca. 1.95 g/cm³

Vaste-stof gehalte

: > 90 m-%

Droogtijd

: schuurbaar en overschilderbaar na ca. 1 - 2 uur
Niet verwerken beneden een lucht-, materiaal- en
ondergrondtemperatuur van 5°C.

Applicatiegegevens
Verwerking

: de ondergrond dient schoon, droog, stofvrij en vast te zijn.
Metaal dient eerst van een (hecht)primer voorzien te worden.
Gladde ondergronden eerst licht schuren om een goede hechting te
verkrijgen.
Zuigende ondergronden eerst gronden.
Devecryl Snelplamuur kan met alle gebruikelijke plamuurgereedschappen in een of meerdere lagen worden opgebracht.
Barstvrij aanbrengen tot 1000µm (1mm) natte laagdikte.

Reiniging gereedschap

: direct na gebruik met water
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Overige gegevens
Dekking

: zeer goed

Vulling

: goed

Vloeiing

: goed

Hechting

: uitstekend op ijzer en staal.

Stabiliteit/opslag

: in onaangebroken verpakking ca. 6 maanden houdbaar
koel, droog en vorstvrij opslaan.
Bij aangebroken verpakkingen de in de tube aanwezige lucht zoveel
mogelijk te verwijderen.

Verpakking

: tubes van 400 gram en 1,3 kg

Veiligheidsvoorschriften
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid
en milieu te houden.
ARBO categorie

: A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel
gebruik binnen aan de ARBO.

Europese verfrichtlijn
2004/42/EG A bijl. II

: subcat. 2.1 B

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt
regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost
Coatings wijst elke aansprakelijkheid , behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit
gebreken in de juistheid en volledigheid uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen
informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en
mogelijkheden.

Drost Coatings, Postbus 3, 5900 AA Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl

Pagina 2/2

1-2-2012

TI-Blad:5007

