Acryl Rapid Plamuur
Beschrijving

Bolivia Acryl Plamuur Rapid is een zeer snel drogende reparatieplamuur op waterbasis.
Voor plamuren van gaten, scheurtjes en oneffenheden op gegrond houtwerk (binnen),
stucwerk, beton en gegrond ijzerwerk (binnen en buiten). Scheuroverbruggend ook bij
grotere laagdiktes tot ca. 1000 µm natte laagdikte. Te schuren na 1-2 uur. Over te lakken
met dispersieverven, acryl- en kunstharslakken.
Toepassing

Voor plamuren van gaten, scheurtjes en oneffenheden op gegrond houtwerk (binnen),
stucwerk, beton en gegrond ijzerwerk (binnen en buiten). Met Bolivia Acryl Plamuur Rapid
kan in korte tijd meerdere lagen per dag aangebracht worden (nat in nat) en is zeer goed
schuurbaar. Buiten dient de Bolivia Acryl Plamuur Rapid onmiddellijk na droging
overgeschilderd te worden.
Eigenschappen¹

Kleur

: wit

Vlampunt

: niet van toepassing

Soortelijk gewicht

: 1,95 kg/l.

Schuurbaar

: na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV
en laagdikte

Overschilderbaar

: na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV
en laagdikte

Overspuitbaar

: na ca. 1-2 uur, sterk afhankelijk van temperatuur, RV
en laagdikte

Verpakking

: 400 gram, 1kg

Houdbaarheid in tube

: 2 jaar bij temperatuur tussen 5 en 25ºC, in originele
onaangebroken verpakking. Koel en vorstvrij opslaan.

¹ bij 20ºC en 65% RV

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode

: plamuurmes

Type verdunning

: niet van toepassing, gebruiksklaar

Condities

: temp. >5°C

Aanbevolen laagdikte

: scheurvrij ≈ 1000 µm. Dunnere lagen versnelt de
droogtijd

Schoonmaken gereedschap

: direct na gebruik met water

Behandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen.
Oude intacte verflagen eerst aanschuren.
Voor buiten toepassing geldt: direct na droging afwerken.
Behandeling hout

Nieuw hout en kale plekken eerst van een grondlaag voorzien en vervolgens plamuren.
Na droging en schuren afwerken met gewenst systeem.
Behandeling ijzer

IJzer voor plamuren goed roestwerend gronden, daarna plamuren.
Na droging en schuren afwerken met gewenst systeem.
Behandeling beton/stucwerk

Beton moet minimaal 28 dagen oud zijn, (sterk zuigende) oppervlakken behandelen met
geschikt voorstrijkmiddel (Flevopol). Nieuw stucwerk is vaak nog vochtig, dit verstoort de
droging, daarom eerst goed laten drogen.

