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ROL- EN STRIJKPLEISTER
1 mm / WIT / BUITEN / BINNEN
•
•

bijzonder slijtvast
stootvast

Eigenschappen
• kunstharsstructuurpleister
• gebruiksklaar
• gemakkelijk te verwerken
• waterdampdoorlatend
• zeer weerbestendig
Toepassing
Hoogwaardige, gebruiksklare kunstharsstructuurpleister ter bescherming en voor de decoratieve afwerking van
wand- en geveloppervlakken. Geschikte ondergronden zijn bijv. beton, pleisterwerk en gipskarton.
Ondergronden
Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden
zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk en gipskarton (na voorafgaand gronden).
Drogen
Door en door droog en volledig belastbaar na ca. 1–2 dagen, afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en
structuur.
Verbruik:
Afhankelijk van de gewenste structuur is de inhoud voldoende voor ca. 6-13 m² / 20kg.
Gereedschap
Spaan van roestvast edelstaal of plafondborstel en afhankelijk van de gewenste structuur bijv. een structuurroller,
borstel, spons of spaan.
Mengen
Mengbaar met max. 2 % MENGKLEUREN.
Voorbereiding
Losse delen, lijmverf en krijtende oppervlakken volledig verwijderen. Beschadigde en holle pleisteroppervlakken
van een nieuwe pleisterlaag voorzien. Zandende en zuigende ondergronden verstevigen met UNIVERSELE
DIEPGRONDERING. Minimaal 24 uur voor verwerking een grondlaag aanbrengen met PLEISTERGRONDERING.
Verwerking
Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Met een langzaam draaiende mengmachine even omroeren,
met een spaan van roestvast edelstaal opbrengen in een laagdikte van maximaal 3 mm en direct daarna met een
structuurroller, borstel, spons of spaan de gewenste structuur aanbrengen.
Technische aanwijzingen
Op grotere oppervlakken adviseren wij met z'n tweeën te werken. Ter voorkoming van aanzetten altijd van boven
naar beneden en nat-in-nat werken. Samenhangende oppervlakken altijd in één keer afwerken. Randen afplakken
met tape en de tape weer verwijderen voordat er filmvorming optreedt. Niet eerder behandelde oppervlakken
beschermen tegen vocht, maar ook tegen te snelle wateronttrekking, bijv. door extreem hoge temperaturen.
Reiniging van het gereedschap
Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.
Bewaren
Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie opdruk.
Technische Merkblad 6232

nl | 2020-12

Technische Merkblad
Afvalverwerking
Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met
verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze
verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.
Belangrijke aanwijzingen
Ook bij de verwerking van oplosmiddelvrije producten moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na verwerking voor
een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.
Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terechtkomt.
Samenstelling
Bindmiddel (kunststofdispersie), kaliwaterglas, titaandioxide, calciumcarbonaat, water en additieven. Dit product
bevat max. 1 g/l VOC.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels
worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
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