
B10 - Renovatieplamuur

MATERIALEN

Knauf Renovatieplamuur is een gebruiksklaar 
universeel verlicht pleister op basis van 
acrylcopolymeren.

OPSLAG

Knauf Renovatieplamuur moet op een droge, 
koele en vorstvrije plaats weg van direct 
zonlicht worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). 
Onder deze omstandigheden en in de originele 
ongeopende verpakking bewaard, blijft de 
kwaliteit van het product ong. 36 maanden lang 
constant. 

EIGENSCHAPPEN

■ Geschikt voor binnen en buiten 
■ Gebruiksklaar
■	 Voor	een	fijne	en	zeer	harde	afwerking
■ Versterkt tegen schimmelvorming
■ Waterdampdoorlatend
■ Gemakkelijk op te schuren
■ Bestand tegen water en vocht
■ Kan worden overschilderd
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TOEPASSINGSGEBIED

Knauf Renovatieplamuur is geschikt om 
binnen en buiten glad te maken, te egaliseren 
en te renoveren. Het product kan worden 
aangebracht op absorberende ondergronden 
(beton, betonblokken, baksteen, cementplaten, 
gipspleister, gipsplaten ...) en niet-
absorberende ondergronden zoals hechtende 
verf, glad beton, keramische tegels ... Het 
kan worden aangebracht in vochtige ruimten 
(washok, privébadkamer, kleedvertrekken ...).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

■ Buiten het bereik van kinderen bewaren
■ Lees het etiket vóór gebruik
■ Raadpleeg, voor meer informatie, het 

bijbehorende veiligheidsinformatieblad, 
dat beschikbaar is op aanvraag of op onze 
website: www.repafill.be

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor elke 
toepassing	die	buiten	deze	technische	fiche	valt	
of bij onduidelijke instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND
De ondergrond moet schoon en stabiel zijn, 
droog en vrij van elk element dat een goede 
hechting van het product in de weg zou kunnen 
staan (stof, vet, weinig hechtende oude verf ...). 
Behandel de poederige oppervlakken met een 
oppervlaktefixeermiddel.	Roestvlekken	zullen	
moeten worden verwijderd met een staalborstel 
of door middel van zandstralen. Vervolgens 
moeten deze zones worden beschermd met 
een roestwerende primer. Vul eerst de grote 
gaten en gebreken met behulp van Knauf 
Grote Gaten Vuller (in poeder- of pastavorm) 
en laat drogen.

VERWERKING
Breng het product rechtstreeks aan met 
behulp van een truweel of een mes in roestvrij 
staal,	met	een	maximale	dikte	van	5	mm.	
Maakt het mogelijk om een glad oppervlak te 

verkrijgen dat ideaal is om alle soorten verf 
aan te brengen. Schuur de oppervlakken 
op en verf ze, zodra ze volledig droog zijn. 
Reinig het gereedschap en de recipiënten na 
gebruik onmiddellijk met helder water. Zodra 
het product hard is, is alleen een mechanische 
reiniging mogelijk.

OPMERKINGEN
Breng het product niet aan als de 
temperatuur van de ondergrond en/of de 
omgevingstemperatuur minder dan 5 °C 
bedraagt. 
Mag niet worden aangebracht op vochtige 
oppervlakken of op oppervlakken die 
permanent worden blootgesteld aan vocht.
Behoed het product voor vorst en warmte. 

VERPAKKING

Emmer van 750 ml en 4 l.

TECHNISCHE GEGEVENS

Klasse :  AFNOR NFT 36 005 Familie IV  
 Klasse 4b
Verwerkingstemperatuur 5-35 °C
Dichtheid ong. 1,20 g/cm³
Verbruik  ong. 1,2 kg/m²/mm dik
Korrelgrootteverdeling < 200 µm
Brandweerstand A2-s1,d0
Droging ong. 12 uur per mm bij 20 °C
Maximumdikte	 5	mm
Kleur lichtgrijs


