
Dalapro facade
ProDuctinformatie

Dalapro Façade is een lichte gebruiksklare plamuur met goede vulkracht, een uitmuntende hechting 
en aangename verwerkingseigenschappen. Dalapro Façade is gemakkelijk aan te brengen en te schu-
ren en wordt gebruikt voor zowel plamuurwerken als herstellingen binnen en buiten.
Bij de vervaardiging van het product werden de ISO 9001- en ISO 14001-normen nageleefd.

instructies
Met de hand aanbrengen op droge en stevig bevestigde ondergronden bij een temperatuur van  
minstens +5°C. Gebruik schuurpapier met een korrelgrootte van 100-120 om het droge  
oppervlak te schuren. Wij raden u aan een stofmasker en een veiligheidsbril te dragen tijdens  
het schuren. Leef de regels en de aanwijzingen van uw onderneming en bedrijfstak na. 

materiaalverbruik
Dunne laag pleisterwerk = 1 liter/ m² per mm
 
Droogtijd
De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de dikte van de laag, de temperatuur,  
de ventilatie en de weersomstandigheden.

opslag
Afgeschermd van vorst en direct zonlicht. Op de verpakking staat een  
houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden  
bewaard blijven.
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   tecHniScHe  
GeGeVenS

Bindmiddel: Latex copolymeer

oplosmiddel: Water

aggregaat: microbolletjes en wit  
dolomiet 

Korrelgrootte: max. 0,2 mm

Dichtheid: ca 0,8 kg/liter

Vaste- 
stofgehalte: ca 67 %

pH: ca 8

Kleur: Grijs

Vulcapaciteit: Zeer hoog (> 8 mm)

Brandbaarheid: niet brandverspreidend, 
niet ontvlambaar.

reiniging: Gebruik water voor  
gereedschappen en  
gemorst product

Verpakking: Kunststof emmer van 10 l

toepassing: Voor gebruik binnen en 
buiten

De in dit informatieblad vermelde informatie is 
gebaseerd op onze kennis en ervaring. Ze wordt te 

goeder trouw verstrekt maar biedt geen garantie 
en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden 

voor de verstrekte informatie. Wij behouden ons 
het recht voor de productinformatie in dit infor-
matieblad zonder voorafgaande kennisgeving te 

wijzigen. raadpleeg voor de meest recente  
productinformatie: www.dalapro.com
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