Productinformatie

Gipsplaatvuller
poeder
• Voor het vullen van naden tussen gipsplaten
(zonder tape).
• Geeft een perfect gladde ondergrond voor
verven en behangen.
• Versterkt met vezels.

Product

Met vezels versterkt vulmiddel voor naden tussen
gipsplaten en gaten van gipsplaatschroeven in wanden en plafonds.

Gereedschap

Plamuurmes.
Onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Verpakking

750 gr. pak.
2000 gr. pak.
Na gebruik verpakking goed hersluiten en koel en
droog bewaren.

Toepassingen & ondergronden

Voor het vullen van naden tussen gipsplaten.
Voor het afvullen van gipsplaatschroeven in wanden
en plafonds.
Kan toegepast worden in vochtige ruimtes als de
reparaties afgewerkt worden met een vochtbestendige latex.
Voor binnenshuis.

Type product

Mengverhouding
Verwerkingstijd
Zettijd
Droogtijd (1cm)
Min. Verwerkingstemp.
Verbruiksindicatie
Kleur
Overschilderbaarheid

Eigenschappen

Versterkt met vezels. Vangt lichte ondergrondwerking op.
Geeft een perfect gladde ondergrond voor verven en
behangen.
Overschilderbaar (zonder voorbehandeling).
Krimpt niet.
Wit.
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: poedervormig vul- en
reparatiemiddel
: 2:1 twee delen poeder op
een deel water
: max. 60 minuten
: 90 minuten
: ca. 180 minuten
: 5˚C
: afhankelijk van dikte gipsplaten ca. 20 meter naad
per kg
: wit
: met alle soorten verf (alkyd
en acryl)

Gebruiksaanwijzing
1. Loszittende delen verwijderen.
2. Gipsplaten dienen op de juiste wijze vastgeschroefd
te zijn.
3. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
4. De mengverhouding is ca. 2 delen poeder op 1 deel
water.
5. Strooi de benodigde hoeveelheid in een schoon
bakje met water en roer het goed door tot een gladde,
klontvrije pasta ontstaat.
6. Gipsplaatvuller stevig in de naad aandrukken met
een plamuurmes. Zie figuur 1.
7. Glad afwerken met een nat plamuurmes.
8. Verwerkingstijd aangemaakte pasta (bij 20˚C): ± 1 uur.
9. Bij dikkere gipsplaten kan een tweede laag nodig zijn.
10. Na droging eventueel bijschuren.

Tips en advies voor een optimaal gebruik
Spijkerkoppen e.d. schilderen om verkleuring door
roest te voorkomen.
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figuur 1

