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MICROPUTZ 

 

ZEER FIJNE, DECORATIEVE SIERPLEISTER VOOR BINNEN 
 

▪ Voor schuurwerkeffect 
▪ Ademend 
▪ Stootvast 

Omschrijving  
Duurzame, zeer fijne decoratieve sierpleister voor schuurwerkeffect, op basis van kunstharsdispersie. Ademend, 
stootvast en uitstekend verwerkbaar. Voor binnen. 
 
Ondergrond  
Alle draagkrachtige, gladde, vlakke, schone en droge ondergronden zoals cement- en pleisterwerk, beton, 
baksteen, gipsplaat, bestaande verflagen, board en fijn schuurwerk. 
 
Kleur(en) 
Wit en lichten kleuren via het kleurenmengsysteem. 
 
Glansgraad 
Mat 
 
Korrelgrootte 
0.5 mm 
 
Verbruik 
Ca. 1.25 kg/m² afhankelijk van de ondergrond. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke 
verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode. 
 
Droging 
Droog na ca. 6 uur. Overpleisteren: als de eerste laag droog is, minimaal 12 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, 
luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd. 
 
Voorbehandeling 

▪ Ondergrond moet vlak, droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. 
▪ Gipskartonplaten, beton, pleisterwerk: reinigen en voorbehandelen met SPEEDLINE UNIVERSELE 

VOORSTRIJK. 
▪ Niet watervaste lagen (veegvast), poederende ondergronden: grondig verwijderen, afwassen. Dan 

behandelen met SPEEDLINE DIEPGROND en na droging met SPEEDLINE UNIVERSELE VOORSTRIJK. 
▪ Verontreinigingen (roet- en vochtvlekken, nicotineaanslag e.d.): reinigen, voorbehandelen met 

SPEEDLINE ISOLEERSPRAY en dan met SPEEDLINE UNIVERSELE VOORSTRIJK. 
▪ Glanzende en gladde ondergronden: ontvetten, licht schuren en voorbehandelen met SPEEDLINE 

UNIVERSELE VOORSTRIJK. Let op: Breng SPEEDLINE UNIVERSELE VOORSTRIJK zo egaal mogelijk 
aan met een vachtroller. 

 
Verwerking  
Vooraf de benodigde hoeveelheid mengen in een kuip. Goed mixen voor gebruik, op laag toerental. Eventueel iets 
verdunnen met water (max. 5%). Gelijkmatig op korreldikte aanbrengen met roestvrij stalen spaan. De eerste laag 
verdunnen is aan te bevelen, deze laag vlak en strak en zonder spaanslagen aanbrengen. De eerste laag volledig 
laten drogen. De tweede laag op korreldikte aanbrengen en na voldoende droging met een fijne schuurspons 
schuren. Tijdens het schuren overtollig slib regelmatig van de spons verwijderen. Verwijderd slib mag niet terug in 
de emmer worden gedeponeerd. Product is in een bepaalde drogingsfase optimaal te  structureren. Te snel 
structureren resulteert in spaanstreken en dichtslibben van de schuurspons. Te laat structureren zal leiden tot 
ontkorreling en bontwerking. 
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Algemeen 
▪ Niet verwerken beneden de +8°C. 
▪ Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden. 
▪ Gereedschap reinigen met water. 
▪ Vorstvrij vervoeren en opslaan 
▪ Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats 

opgeslagen. 
 
Technische gegevens: 
Vaste stof gehalte: 85 % M/M Soortelijk gewicht: 1,9 kg/liter 
 
De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De 
vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behoudens ons voor om zonder verdere kennisgeving de 
documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u 
contact op met ons. 

 


