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Alkydharsplamuur voor buiten

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen Goede vulkracht.
Goede elasticiteit.
Vormt een gladde, gesloten laag waarop de lak goed blijft "staan". Voor
eenvoudig werk kan direct over de plamuur worden afgelakt.
Gemakkelijk te verwerken ("rolt" niet en loopt niet van het mes).
Uitstekend schuur- en slijpbaar.
Snelle droging.

Toepassing Het plamuren van hout en staal, nadat het op de voorgeschreven wijze van
één of meer grondlagen is voorzien. Voorts geschikt voor het plamuren van
oude laklagen.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities Verwerkingstemperatuur: 5-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethoden Met plamuurmes.
Verdunning: bij lage temperaturen kan, als de plamuur te stug is, worden
verdund met een geringe hoeveelheid terpentine.

Reiniging gereedschap Met terpentine.
Praktisch rendement Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de dikte van de plamuurlaag.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt 45°C.
Wettelijke voorschriften De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende

gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het

productveiligheidsblad.

Eigenschappen

Dichtheid Ca. 1,84 kg/dm3.
Vaste stofgehalte Ca. 86 gew.% = ca. 71 vol.%.
Vluchtige organische stoffen (VOS) 196 g/l.
Droging bij 20°C/ 65% RV Stofdroog na: ca. 1 h. De volgende laag plamuur kan na 4-6 h worden

aangebracht.
Droog schuurbaar na: ca. 12 h.
Slijpbaar na: 24 h kan Kodrin Plamuur zowel in water als in terpentine
worden geslepen.
Overschilderbaar na: 24 h met alkydharsgrondverven en -lakken.

Hechting Goed op alkydharsgrondverven zoals Rubbol Primer.
Elasticiteit Kodrin Plamuur heeft een goede elasticiteit, waardoor het normale krimpen

en uitzetten van de ondergrond kan worden opgevangen.
Buitenduurzaamheid Goed, mits de plamuur schraal en spaarzaam wordt aangebracht.

Verdere informatie

Verpakking Bussen van 385 g en 3 kg.
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden.

Koel en vorstvrij bewaren.
Na gebruik de resterende inhoud van de bus gelijkstrijken en afdekken met
aluminiumfolie. Dit voorkomt de vorming van de zeer hinderlijke kleine
velletjes in de plamuur.
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Kleur Wit.

Systemen

Voorbehandeling
Hout
Voorbehandelen met Rubbol WM 260 of Rubbol Primer.
Staal
Voorbehandelen met de hiervoor geschikte (roestwerende) primers en/of
grondverven.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA  Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische
Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij
staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de
eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven
voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen
iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen
controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de
geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave
verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.


