SPACHTELPUTZ
DUURZAME, DECORATIEVE SIERPLEISTER VOOR BINNEN EN
BESCHUT BUITEN
▪
▪
▪

Regelmatige korrelstructuur
Weerbestendig
Ademend en stootvast

Omschrijving
Duurzame, uitstekend hechtende, decoratieve sierpleister met regelmatige korrelstructuur, op basis van
kunstharsdispersie. Uitstekende verwerkingseigenschappen, ademend, stootvast en weerbestendig. Voor binnen en
beschut buiten.
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
Verbruik
1 mm (extra fijn): ca. 2,1 kg/m2 / 1,2 mm: ca. 2,5 kg/m2 / 1,5 mm (fijn): ca. 3 kg/m2. Rendement is 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. Uitgehard na enkele dagen. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz.
beïnvloeden de droogtijd.
Voorbehandeling
▪
Ondergrond moet glad en vlak, draagkrachtig, afgebonden, schoon, droog, stof-, mos-, alg- en vetvrij zijn.
▪
Gipskartonplaten, beton, pleisterwerk: reinigen.
▪
Niet watervaste lagen (veegvast), poederende ondergronden: grondig afwassen /verwijderen en fixeren
met SPEEDLINE DIEPGRONDEER.
▪
Verontreinigingen (roet- en vochtvlekken, nicotineaanslag e.d.): reinigen en isoleren met SPEEDLINE
ISOLEERSPRAY.
▪
Glanzende en gladde ondergronden: ontvetten en licht schuren.
▪
Na voorbehandeling ALTIJD eerst SPEEDLINE UNIVERSELE VOORSTRIJK aanbrengen!
Verwerking
Vooraf de afgepaste/ benodigde hoeveelheid mengen in een kuip. Goed mixen op laag toerental. Eventueel iets
verdunnen met water: max 5%. Gelijkmatig op korreldikte aanbrengen met rvs-spaan. Voordat de sierpleister begint
te drogen, structureren met kunststof spaan. Kan ook verspoten worden met trechterpistool of wormpomp.
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 behouden 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.
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