
TOUPRELEX
LICHTGEWICHT  
VULMIDDEL VOOR BUITEN 

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEWARING  

AANBEVELINGEN    
en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

DOCUMENTEN   
over de normering Fysische en technische   

EIGENSCHAPPEN

AFWERKING

TOEPASSING

ONDERGRONDEN

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

VERPAKKING

HYGIËNE EN VEILIGHEID 

TOUPRELEX wordt aangebracht op onbehandelde of geschilderde 
ondergronden
• Gips
• Cement, beton, betonblokken, baksteen, steen
• Oude geschilderde ondergronden

Lichtgewicht vulmiddelpasta voor buiten, voor manuele 
toepassingen.

•  De ondergronden moeten voorbereid worden volgens de 
geldende normen. 

•  De ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond en 
droog zijn.

• Pot van  1l 
• Emmer van 4l

• Geen gevaren etikettering.
• Veiligheidsfiches beschikbaar op quickfds.fr of toupret.be

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder 
de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het 
uiteindelijk gebruik van TOUPRELEX werden geleverd in eer en 
geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van  het 
bedrijf TOUPRET. Het product moet aangebracht worden volgens 
de regels van de kunst en onze aanbevelingen.

• Aanbrengmateriaal : plamuurmes, schildersmes of vlakspaan.
• Reinigen van de gereedschappen : met water.
• Bewaring van de plamuur : minstens 6 maanden, volgens fac-
tuurdatum, in zijn originele gesloten verpakking beschermd tegen 
vocht.

•  TOUPRELEX niet aanbrengen op polystyreen, noch op verlijmde 
bekledingen.

•  Niet toepassen bij temperaturen < 5 °C en  > 35 °C en een 
vochtigheidsgraad > 80%.

• Niet toepassen op te warme ondergronden of in volle zon.
• Niet rechtstreeks afwerken met polyurethaan- of epoxy verven. 

• EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
• NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
• DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
•  DTU 42.1 (NFP 84-404) : herstellen van gevels in gebruik, door 

waterdichte coatings op basis van polymeren.

TOUPRELEX : buitenplamuurpasta op basis van lichtgewicht cal-
ciumcarbonaat vulmiddelen en harsen.
• Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie IV-4b
• Codificatie (EN 16-566) : G3S2V0W0A0C0R0
• Laagdikte : onbeperkt
• Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
• Afwerking : 1 uur gemiddeld (na volledige droging)
• Kleur : grijs 
• Hechting  plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0.8 Mpa

TOUPRELEX kan afgewerkt worden met alle buitenplamuren 
en buitenverven : organische en minerale  dunlagige verven, 
halfdiklagige en diklagige verven, structuurverven  en 
waterdichtingssystemen. 

OVERSCHILDERBAAR NA 1 UREN
ONBEPERKTE LAAGDIKTE
RIJK AAN HARSEN
GLADDE AFWERKING
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TOUPRET BENELUX - Dreef 7A - B-1740 Ternat/Bruxelles - T.: +32 2 223 39 02
toupretbenelux@toupret.com - www.toupretpro.be
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