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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  V-SURE PLAMUUR WIT REF. 64/17/304 + BPO 

Beschrijving:  
2 componenten zéér fijne afwerkplamuur op basis van polyester.  Zeer goed schuurbaar met weinig krimp 
en stofvorming tijdens het afschuren.  Na uitharding verkrijgt u een volledig kleefvrij oppervlak.  Toe te 
passen op polyester (GFK) en metaal. 
Verkrijgbaar in 1.5 kg. 

Toepassing: 
Zeer zacht schuurbare plamuur met fijne afwerking voor oneffenheden in metaal, GVK, hout, beton of 
andere plamuren.  Kan afgewerkt worden met een aangepast laksysteem. 

Gegevens bij levering: 
Kleur   
Viscositeit   
Soortelijk gewicht  
Houdbaarheid  
Consistentie  

Technische gegevens: 
Verbruik   
Shore   

gebroken wit 
40.000 mPas   
ca. 1,87 gr/cm³ 
6-8  maanden in gesloten verpakking
pasta/thixotroop

afhankelijk van laagdikte 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.  Meng de polyester met 2-3% BPO-harder en breng dit aan 
met een spatel.  Potlife: 15 min. bij 20°C.  Kan reeds na 60-90 min. geschuurd worden. Verwerkingstemp: 
min. 10°C. Na uitharding tot 80°C bestand. Maximaal aanbevolen laagdikte is 5 mm. Nota: alle polyesters 
zijn te vertragen met inhibitor. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig. 
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden. 


	: :  VC SLOW THIX WIT ( 64/17/304) + BPO

