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Promat®-Gebruiksklare plamuur
De Promat®-Gebruiksklare plamuur is een kant-en-klare
plamuur op vinylbasis, speciaal ontwikkeld voor een hoge
plasticiteit en voor zowel handmatige als mechanische
verwerking. Promat®-Gebruiksklare plamuur hecht als een
voegvuller en is gemakkelijk glad te strijken en te schuren.
Promat®-Gebruiksklare plamuur is speciaal geschikt voor
het plamuren van brandwerende plafonds en wanden met
PROMATECT®-100 en andere PROMATECT® platen.

Productvoordelen
•
•
•
•
•

Kant-en-klaar product in goed afsluitbare emmer
Hoge plasticiteit
Goede hechting op metselwerk- en betonoppervlakken
Handmatige en machinale verwerking
Getest volgens Europese normen

Producttoepassingen
•
•
•
•
•

Opvullen en gladstrijken van voegen tussen platen
Opvullen en gladstrijken van kleine holtes in de plafonds en wanden
Plamuren van voegen, hoeken, schroefkoppen of nieten
Glad plamuren van platen over het volledige oppervlak
Speciaal geschikt voor het plamuren van brandwerende plafonds en wanden met PROMATECT® platen

Certificaten & goedkeuringen
•

Getest volgens de nationale en Europese normen: NEN, NBN, NF, BS, DIN, Nordtest, NT-Fire 021

Verwerking
•
•
•
•
•
•
•
•

De ondergrond moet stevig, stofvrij en droog zijn. Alle resten van verf, behang, olie, vet en was moeten verwijderd
zijn. Soms kan het nodig zijn om de oppervlakte volledig te schuren en ontstoffen.
De plamuur kan onmiddellijk uit de emmer gebruikt worden.
Voor een mechanische verwerking moet soms een beetje water toegevoegd worden.
Het aanbrengen gebeurt met een plamuurmes of troffel.
Ter hoogte van de voegen tussen de platen en in- en uitspringende hoeken in wanden en plafonds, is het aan te
raden een papieren voegband te gebruiken om scheurvorming in de voeg te voorkomen.
De breedte van de voeg tussen de platen mag niet groter zijn aan 3 mm.
De papieren voegband wordt in een eerste plamuurlaag aangebracht, vervolgens laten drogen, en een tweede
bredere laag aanbrengen. Als eenmaal de plamuur droog is, gladschuren voor een gladde afwerking.
De schroefkoppen worden geplamuurd en minstens 2 keer gladgestreken.

Verpakking
•

Emmer van 10 kg en 20 kg
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Overzicht technische gegevens
Eigenschappen

Promat®-Gebruiksklare plamuur

Kleur

Wit

Densiteit

+/- 1,3 g/cm3

Verbruik

+/- 250 g/m2 Eerste laag, dichtstrijken van de voeg
+/- 300 g/m2 Tweede laag, opvoegen, aanbrengen van voegband en
gladstrijken
+/- 900 g/m2 Optie: afwerken gehele oppervlak

Gebruik

Binnen (behalve in zeer vochtige lokalen)

Verwerkingstemperatuur

Meer dan 100 °C

Verpakking

Emmers van 20 kg

Houdbaarheid

Ongeveer 9 maanden.
Na ieder gebruik de emmer goed hersluiten.

Opslag

Op een droge, koele plaats, bescherm tegen vorst.

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een
toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat BV.

Constructies

Promat BV behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te
verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft
verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde
toepassingseisen.

