Technisch Merkblad

Jansen Acryl Snelplamuur
Watergedragen reparatieplamuur als vul- en snelplamuur voor kleine oppervlakken.
Applicatie
Met elk RVS plamuurmes. De 600 gr kitkoker kan direct in
scheur of voeg worden gespoten en dan direct nastrijken.
Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met
schoon water.
Temperatuur
Niet gebruiken onder + 10°C omgeving- en
objecttemperatuur. Niet in de volle zon.
Toepassing
• Als vul- en snelplamuur
• Voor het vullen van houtporiën, verstekken,
kleine gaatjes, beschadigingen in hout en metaal, beton
en pleisterwerk
• Voor binnen en buiten
Eigenschappen
• Watergedragen
• Oplosmiddelvrij
• Snelle droging
• Tot 1000 mu nat per laag
• Meerdere lagen aanbrengen in korte tijd
• Zeer goed schuurbaar
• Met roest inhibitor, dat roesten van spijkers en nietjes
voorkomt en voorgronden onnodig maakt op ijzer en
staal
• Overschilderbaar met alkydharslakken en acryllakken, als
ook met dispersieverven
Product
Bindmiddelbasis:

Acrylaat

Kleuren:

Wit

Verpakking:

400 gr en 1,3 kg in tubes, 600 gr in
kitkoker

Pigment:

Wit pigment

Dichtheid:

Ca. 1,95 g/cm³

Consistentie:

Pasteus

Opslag:

Koel, goed afgesloten, vorstvrij en
tegen zonlicht beschermd.
Aangebroken verpakking goed afsluiten
en op de dop neerzetten.

Droging
(+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid)
Na ca. 1 - 2 uur afhankelijk van de dikte van de laag. Deze
gegevens kunnen bij hogere luchtvochtigheid en resp.
lagere temperaturen sterk afwijken.
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-,
spanningsvrij en draagkrachtig zijn.
Poreuze en zuigende ondergronden vooraf gronden met
Südwest Acryl All-Grund, zodat het water uit de plamuur
niet de ondergrond in trekt.
Onbehandeld hout
Maximaal vochtgehalte 9%.
Hout eerst goed met Südwest Acryl All-Grund
voorbehandelen.
Vervolgens plamuren met Jansen Acryl 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
Acryl Snelplamuur plamuur in dunne lagen over elkaar aan
te brengen. Na droging dient binnen korte tijd te worden
overgeschilderd.
IJzer
Spijker- en nietgaten kunnen zonder voorgronden gevuld
worden.
Bij grote ijzeren oppervlakken raden wij aan om met
Südwest Allgrund of Südwest Acryl Allgrund voor te
gronden.
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Nieuwe pleisterlagen
Bevatten nog veel vocht, eerst laten drogen.
Maximaal 5% vocht.
Intacte oude laklagen
Goed aanslijpen, slechte lagen verwijderen.
Bijzondere aanwijzingen
Jansen Acryl 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 Acyl Lakplamuur.
Beschermende maatregelen
Zie veiligheidsblad.
Kenteken
Zie veiligheidsblad.
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De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen geeft geen
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.
Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek.
Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
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