MUURVULMIDDEL
BESCHRIJVING
Bolivia Muurvulmiddel is een zeer snel drogende
reparatieplamuur op waterbasis. Voor het glad maken
van oneffenheden en het vullen van scheuren en
gaten in muren en plafonds.

TOEPASSING
Voor alle minerale ondergronden (zoals bijv. beton,
metselwerk, kalk- en cementpleister), emulsieverven
en dergelijke. Bolivia Muurvulmiddel is gemakkelijk
glad te maken en is (indien nodig) na het drogen
goed te schuren.

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:

wit

Toepassing:

binnen

Geschikt voor:

Minerale ondergronden en gipsplaten

Laagdikte:

tot 5 mm

Verpakking:

1 kilo pot

Grondstofbasis:

Styreen-acrylaat-dispersie, celluloseether, water, calciumcarbonaat,
conserveermiddel en additieven

Dichtheid:

ca. 1,80 g/cm³

pH-waarde:

8-9

GISCODE voor
coatingmaterialen:

BSW20

Brandverloop:

A2 conform EN 13501-1

Buigtreksterkte:

NPD
EN 13963 – fijn plamuur

APPLICATIEGEGEVENS

EIGENSCHAPPEN

• Verwerkingsmethode:

plamuurmes

•

Gebruiksklaar

• Type verdunning:

water

•

Vrij van oplosmiddelen

• Condities:

temperatuur min. 5°C

•

Voor het egaliseren van wand en plafond op het

• Relatieve vochtigheid:

max. 80%

• Aanbevolen laagdikte:

0 tot 5 mm

hele oppervlak
•

Gemakkelijk te egaliseren en zeer goed schuurbaar

•

Mogelijk in laagdiktes van 0 mm tot 5 mm aan te
brengen

•
•

Zeer fijn
Voor binnen

BEHANDELING
•

De ondergrond moet draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn.

•

De plamuur is gebruiksklaar en mag niet verdunt worden. Niet onder 5 °C verwerken.

•

De plamuur in de beschadigde plek drukken en glad afstrijken met een spatel (max. laagdikte 5 mm).

•

Na het uitharden kunnen de geplamuurde vlakken geschuurd of geschilderd worden.

•

Droogtijd, afhankelijk van de omstandigheden, +/- 3 uur per mm laagdikte. Bij ongunstige
omstandigheden (bv. lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid) en bij hoge laagdiktes kan de
droogtijd langer zijn.

•

Na de droging kunnen de geplamuurde oppervlakken op de gebruikelijke manier behangen,
overschilderd en beplakt worden. Desgewenst kan het gedroogde oppervlak zeer gemakkelijk
geschuurd worden.

•

Gereedschappen onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

•

Verpakking goed gesloten, koel, veilig voor kinderen en vorstvrij opslaan.

