
C2 - Snelplamuur hout

MATERIALEN

Knauf Snelplamuur hout is een sneldrogende 
reparatieplamuur op waterbasis.

OPSLAG

Knauf Snelplamuur hout moet op een 
droge, koele en vorstvrije plaats worden 
bewaard (tussen 5 en 25 °C). Onder deze 
omstandigheden en in de originele ongeopende 
verpakking bewaard, blijft de kwaliteit van het 
product ong. 24 maanden lang constant.

EIGENSCHAPPEN

■ Verhardt en droogt zeer snel
■ Gebruiksklaar product 
■ Gemakkelijk te verwerken
■ Kan worden opgeschuurd en overschilderd 

na ong. 2 u
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TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Snelplamuur hout is hoofdzakelijk 
geschikt voor het plamuren van kleine gaten, 
scheurtjes en oneffenheden op houten 
ondergronden (binnen). Voor grotere scheuren 
kan de plamuur in meerdere lagen worden 
aangebracht (max. 1 mm/laag - verse laag op 
verse laag). 
Onder bepaalde voorwaarden ook geschikt 
voor ondergronden zoals pleister, beton, metaal 
(binnen en buiten). Indien buiten gebruikt, 
dient het vers aangebrachte product te worden 
beschermd tegen regen en zon gedurende de 
volledige droogtijd. Breng daarna onmiddellijk 
2 geschikte lagen verf aan.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

■ Buiten het bereik van kinderen houden. 
Lees het etiket vóór gebruik

■ In geval van accidenteel contact met de 
ogen, overvloedig spoelen en een arts 
raadplegen indien nodig 

■ Raadpleeg, voor meer informatie, het 
bijbehorende veiligheidsinformatieblad, 
dat beschikbaar is op aanvraag of op onze 
website: www.repafill.be 

UITVOERING

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

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND
De ondergrond moet stabiel, droog en proper 
zijn. Verwijder van tevoren ook alle onstabiele 
elementen, vuil, stof of elke andere substantie 
die voor minder hechting kan zorgen voor 
Knauf Snelplamuur hout. Schuur van tevoren 
de nog intacte lagen verf op.
Behandel nieuwe houten dragers met 
behulp van een geschikte primer. Behandel 
metalen dragers met behulp van een 
roestwerende primer. Betonnen dragers 
moeten min. 28 dagen oud zijn en dragers uit 
pleister moeten droog zijn. Sterk absorberende 
oppervlakken moeten ook worden behandeld 
met een geschikte primer.

VERWERKING
Het product wordt aangebracht met behulp 
van een pleisterspaan met een dikte van max. 
1 mm per laag. Na droging opschuren en 
afwerken met een geschikte afwerking.
Over Knauf Snelplamuur hout kan worden 
gelakt met dispersieverven, acryl- en 
harslakken.
Gereedschap en recipiënten dienen 
onmiddellijk na gebruik met zuiver water te 
worden schoongemaakt. Na het uitharden is 
enkel mechanisch verwijderen nog mogelijk.

OPMERKINGEN
Niet aanbrengen als de temperatuur van de 
ondergrond en/of de omgevingstemperatuur 
minder dan 5°C bedraagt. 
De in deze fiche vermelde droogtijd 
is afhankelijk van de temperatuur en 
aanbrengomstandigheden.
Behoed het product voor vorst en vocht.

VERPAKKING

Tube van 400 g en 1300 g.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur > 5 °C
Laagdikte  max. 1 mm
Dichtheid ong. 1,95 kg/l
Kleur wit


