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PLANEO® G 
EGALISATIEPLAMUUR  
MET NIEUWE TECHNOLOGIE

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

PLANEO®G wordt aangebracht op onbehandelde of geschilderde 
ondergronden.
• Gipskartonplaten, pleister, gipsblokken
• Beton, cellenbeton, betonblokken, baksteen 
• Oude geschilderde ondergronden
• Traditionele muurplamuren ter voorbereiding van de ondergrond
• Spack, sierpleister, structuurpleister, glasvezelbehang, scan

Egaliseerpastaplamuur, binnen om aan te brengen met de 
gereedschappen van PLANEO®.

•  De ondergronden dienen voorbereid te zijn volgens de geldende 
normen (DTU). 

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

• Emmer van 20 kg.

• 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 PLANEO® SYSTEM (plamuur en de 
gereedschappen) 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.

• Aanbrengmaterialen : aan te brengen met de gereedschappen 
van PLANEO® SYSTEM (afzonderlijk te koop),
Reinigen van de gereedschappen : met water.
Bewaring van de plamuur: minimaal 12 maanden (volgens 
factuurdatum),  in de originele gesloten verpakking, beschermd 
tegen vorst en zon.

•  Niet aan te brengen bij temperaturen lager dan +8°C en hoger 
dan 35°C en een vochtigheidsgraad hoger dan 70 %.

• Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
• Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
•  Niet aanbrengen op polystyreen, noch behangpapier, noch 

buiten.

• 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 59.4 (NFP 74-204) : Behangwerken en aanbrengen van 

muurbekledingen.
PLANEO®G : binnenplamuurpasta, op basis van 
calciumcarbonaatvulstoffen en harsen.
• Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie III-2
• Codificatie (EN 16-566) : G3S2V0W0A0C0R0
• Laagdikte : tot 5 mm per laag
• Verbruik  : ongeveer 1,7 kg/m2/mm
• Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
• Afwerking : gemiddeld 24 tot 48 uren (na volledige droging)
• Kleur : wit
•  Hechting van de plamuur aan de ondergrond (EN 16-566) :  

> 0.5 Mpa

PLANEO®G kan afgewerkt worden met alle soorten plamuren, 
verven en muurbekledingen.

Informatie met betrekking tot de aanwezige 
organische vluchtige stoffen in de binnenlucht,  
die een  risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld 
op een schaal van A+ (zeer kleine emissie)  
tot C (grote emissie) 

GEBRUIKSKLAAR
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Enduits de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr

BINNENLUCHTEMISSIE



BESCHIKBARE GEREEDSCHAPPEN (AFZONDERLIJK AAN TE KOPEN)

DE PLAMUURROLLEN DE VLAKSTRIJKERS

GEBRUIKSAANWIJZING  
PLANEO® SYSTEM

1 - AANBRENGEN met de 
gladde plamuurrol.

2 – SCHRAAP de plamuur met de soepele of harde gladde vlakstrijker.

1STE LAAG – RIJKELIJK AANBRENGEN

VOLGENDE LA(A)G(EN)

TIP

AANBRENGEN IN ÉÉN LAAG
Breng voldoen plamuur aan
Om d-het volledige reliëf te dekken.
Werk af met een mechanische schuurbeurt.

De plamuurrollen worden gebruikt voor het 
aanbrengen van de PLANEO® binnenshuis : 
1  Vlakke plamuurrol (vlakke ondergronden  
of ondergronden met weinig reliëf)  
2  Structuurplamuurrol (ondergronden  
met veel reliëf)
De textuur en de vorm van de rollen werden 
speciaal ontworpen om de afgave van de 
plamuur op de ondergrond te optimaliseren.
Rollen 180 mm worden per stuk verkocht (rol +beugel) 
Vervangrollen 180 mm worden per 2 verkocht.

1 - AANBRENGEN met de 
gladde of de structuurplamuurrol.

1 - AANBRENGEN met de 
gladde of de structuurplamuurrol.

2 - EGALISEER met de 
getande vlakstrijker.

2 - STRAK ZETTEN met de 
harde vlakstrijkspatel.

2 - GLAD ZETTEN met de 
soepele vlakstrijker.

PLAATSELIJKE TERUG VLAK ZETTEN

De getande vlakstrijker
Een exclusieve innovatie  
van PLANEO® SYSTEM

1 1 1 11 1 4 51 2 63

De vlakstrijkers zijn samengesteld uit een 
voorgemonteerde ergonimische houder en 
een koker met de verwisselbare messen uit 
elastomeer :
3  Zwart getand mes, om de aangebrachte 
plamuur te egaliseren.
4  Grijs soepel mes, om onmiddellijk na het 
getand mes het oppervlak vlak te zetten.
5  Oranje hard mes, om de plamuur strak te 
zetten of om te schrapen na het aanbrengen 
met de plamuurrol.

6  Telescopische steel, aangepast voor de 
plamuurrollen en de vlakstrijkers, worden 
per stuk verkocht.
De vlakstrijkers worden per stuk verkocht. 
De messen zijn verpakt in een bewaarkoker. 
Beschikbaar in 3 breedtes : 250, 350 en 500mm. 
De vervangmessen worden per bewaarkoker 
verkocht, elke koker bevat 3 messen (2 of 3 
verschillende, naargelang de breedte.


