
 

TECHNISCH FICHE 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 
 

• Afwerken:  voor het bekomen van een fijnere, egalere en minder absorberende  afwerking 
dan bij traditionele cementgebonden producten. 

• Uitvlakken:  kan in lagen tot 5mm aangebracht worden om  oneffen muren en wanden  uit te 
vlakken.  Biedt een uiterst stevige en stabiele ondergrond voor ieder type verf of 
wandbekleding.  

• Renovatie van geschilderde en betegelde gevels: Uitzonderlijke hechting op niet 
absorberende ondergronden. 

• Plamuren van vochtige ruimtes, direct aangebracht op tegels en mosaik in wasruimtes, 
douches, badkamers, keukens, enz. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN 
 

• Prima hechting op niet absorberende ondergrond. 

• Vocht- en waterbestendig. 

• Laat waterdamp door en houdt regenwater tegen. 

• Uiterst gemakkelijke verwerking en toepassing. Licht en moeiteloos aan te brengen. Zakt 
niet in. Droogt snel. Zeer goed schuurbaar. 

• Laat alle soorten deklagen of dekverf op basis van water toe. 

• Schimmelbestendig. 

• Groot vulvermogen, kan in lagen tot 5mm aangebracht worden zonder krimp. 

• Fijne granulometrie voor een perfecte afwerking van de voeg. 
 

Lichtgewicht Vulmiddel in Pastavorm 
Afwerken, Uitvlakken en Renoveren van alle soorten 

ondergronden  buiten, alvorens te schilderen 



 

TECHNISCH FICHE 
 
 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN TOEPASSING 
 

Ondergronden: Absorberend: Beton, betonmortel, cellenbeton, betonblokken en baksteen, 
vezelcementplaten, cementplaten, enz. Niet absorberend: Geschilderde gevels,  sierpleister, 
gladde beton, polystyreen, ceramiek, tegels, glas, etc. 
 

De ondergrond moet proper, droog en vrij van stof, vet, was of andere ontkistingsmiddelen zijn. 
Verwijder losse ondergronden en schuur afbladerende verf grondig af.  Zachte ondergrond 
verstevigen met een doordringende verharder. Metalen delen voor-behandelen met 'Todo 
Terreno'.  Niet op vochtige of natte ondergrond gebruiken. 
 

Grote oneffenheden en gaten eerst met AGUAPLAST SUPER REPAIR opvullen. Bewegende 
barsten en scheuren vooraf met AGUAPLAST FLEX FILL elastische vulpasta dichtstoppen. 
 

Opmengen en aanbrengen: Gebruiksklaar pasta. Aanbrengen met roestvrij stalen spatel. 
Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water. Geschikt voor verwerking  met airless 
machines of andere spuitapparatuur. 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
 

Product 
Definitie en 
Classificatie 

AFNOR NFT 36 005: Familie IV Klasse 4b: Buitencoating van verf in 
waterachtige toestand 

Bindmiddel Acrylcopolymeren en lichte vulstof 

Verdunner Water 
Dichtheid Ong. 1,20 g/cm3 

Consumptie ± 1,2 kg x M2 x mm dikte 
Vorm Gebruiksklare pasta 

Kleur Lichtgrijs. Verdraagt universele kleurstoffen 

Korreldikte < 200 �: Fijn 

pH Neutraal 

Aanhechting Conform AFNOR 30 608 

Brandverhalten A2, s1 d0 

Toepassing 

Temperatuur +5º tot +35 ºC 

Werktijd Zonder beperking 
Droogtijd 12 uur per mm dikte (bij 23ºC – 65% vochtigheid) 

Overschilderen Indien volledig droog. 

Dikte per laag 5 mm 
Gereedschap Spatel. Onmiddellijk na gebruik reinigen. 

 
BEWARING  
 

In de originele gesloten verpakking, 
beschut tegen vorst en zon, min. 12 maanden. 
 
VERPAKKING 

 
Ref.         Palet 
70079-001  Plastic Emmer 10L  44 Emmer 
 
 
Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde 
gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op 
elke ondergrond niet vervangen. Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen 
uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd 
vervangen door een recentere uitgave. 
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