Technisch Merkblad

Jansen Snelplamuur
Plamuur voor het vullen van houtporiën, verstekken, kleine gaatjes, krassen en beschadigingen.

Applicatie
Met elk plamuurmes.

Toepassing
• Voor het vullen van houtporiën, verstekken, kleine
gaatjes, beschadigingen in hout en metaal
• Het wegwerken van krassen
• Binnen en buiten
• Ook diepere gaten laten zich probleemloos vullen

Eigenschappen
• Snel drogende reparatieplamuur
• Vullen van diepere gaten lukt uitstekend, door hoge
vulkracht en elastisch vermogen (indien noodzakelijk, 2 á
3 keer opbrengen)
• Na droging, goed schuurbaar
• Overschilderbaar met waterverdunbare lakken,
alkydharslakken, nitro- en spuitbuslakken
Product
Bindmiddelbasis:

Combinatie van kunststoffen

Kleuren:

Wit

Verpakking:

800 gr, tubes van 125 gr en 250 gr

Pigmentbasis:

Titaandioxide en vulstoffen

Dichtheid:

Ca. 1,9 g/cm³

Opslag:

Koel, goed afgesloten, vorstvrij en
tegen zonlicht beschermd.
Aangebroken 800 gr verpakking met
folie afdekken.

Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met
Südwest verdunning V33.

Temperatuur
Niet gebruiken onder + 10°C omgeving- en
objecttemperatuur. Niet in de volle zon.
Droging (+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)
Volgende laag:
Na ca. 2 uur
Schuurbaar:
Na ca. 3 uur
Overschilderbaar:
Na ca. 3 uur
Overschilderbaarheid is afhankelijk van de laagdikte.
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-,
spanningsvrij en draagkrachtig zijn.
Onbehandeld hout
Maximaal vochtgehalte 9%.
Hout eerst goed met Südwest Uni-Grond voorbehandelen.
Vervolgens plamuren met Jansen Snelplamuur plamuur.
Daarna verdere grond- en aflakken aanbrengen.
Daar "buitenhout" onder sterke invloed staat van
weersomstandigheden en temperatuurswisselingen, is
uitzetten en krimpen van, in het bijzonder, zacht hout
onvermijdelijk. Dit z.g. werken kan bij dikke plamuurlagen
het in zijn geheel loswerken van deze plamuur tot gevolg
hebben. Daarom bevelen wij aan bij buitenwerk de Jansen
Snelplamuur plamuur in dunne lagen over elkaar aan te
brengen. Na droging dient binnen korte tijd te worden
overgeschilderd.

Pagina 1 van 2
Vista BV - Spiegelstraat 17 - 2631 RS - Nootdorp - www.vistapaint.nl

Technisch Merkblad

Bij spijker- , nietgaten en andere ijzeren oppervlakken
raden wij aan om met Südwest Allgrund of Südwest Acryl
Allgrund voor te gronden.
Nieuwe pleisterlagen
Bevatten nog veel vocht, eerst laten drogen.
Maximaal 5% vocht.
Intacte oude laklagen
Goed aanslijpen, slechte lagen verwijderen.
Bijzondere aanwijzingen
De grondverf moet absoluut doorgehard zijn voor er
geplamuurd kan worden.
Voor gebruik de afdekfolie en olie verwijderen. Na gebruik
de plamuur gladstrijken en afdekken met het folie (800 gr
verpakking).
Jansen Snelplamuur heeft niet de elastische eigenschappen
van kit.
Gerepareerde plekken hebben soms een andere structuur
(gladder) dan de directe omgeving en kunnen zich daardoor
aftekenen.
Soms is het raadzaam om na reparatie het gehele oppervlak
over te plamuren met Jansen Lakplamuur.
Beschermende maatregelen
Zie veiligheidsblad.
Kenteken
Zie veiligheidsblad.
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