
Technische informatie

Hesse PE Mesplamuur PP 8090-9343
Mengverhouding (volumetrisch): 50 : 1 PE Verharder PR 8590

>Productbeschrijving
Tweecomponenten plamuur op polyesterbasis, sneldrogend, zeer rekbaar, niet inklinkend, goed schuurbaar en
universeel inzetbaar.

>Toepassingsgebieden
Voor het corrigeren van onvolkomenheden in de ondergrond en voor het voorplamuren van gerepareerde
vlakken en randen. Toepasbaar in de volledige interieurbouw, inclusief keukens en badkamers.

>Ondergrondvoorbehandeling
Ondergrondvoorbehandeling De ondergrond moet voor de applicatie worden geschuurd, schoon en

vetvrij zijn.

Ondergrondschuurgang
korrelgrootte van-tot

180 - 280

>Eindbehandeling
Eindbehandeling Na een voldoende droging en zorgvuldige tussenschuurgang met Hesse

HYDRO, PUR of NC kleurlakken en met de meeste schilderslakken die in
de handel verkrijgbaar zijn. De hechting voor de totale opbouw testen!

>Tijden
Verwerkingstijd 5 - 15 min / 20 °C kamertemperatuur

Droging 5 h / 20 °C

Stapelbaar na > 5 h / 20 °C

>Applicatie
Applicatie
Plamuren
Plamuren

>Aanwijzingen voor verwerking
Opbrengen in een tot twee lagen met een spatel op een voorbereide ondergrond. Laat de plamuurlaag voldoen-
de drogen. Na een tussenschuurgang kan de volgende plamuurlaag worden aangebracht. Let op: Verhard niet
meer materiaal dan u in 5 min kunt verwerken!

>Technische gegevens
Uitlooptijd (+/- 15 %) 0 s / * *
Uiterlijk dekkend
NV-serie % 98
VOC EU % 0 %
VOC FR C
Opslagtemperatuur 16 - 25 °C
Verwerkingstemperatuur 20 °C
Mengverhouding (volumetrisch) 50 : 1 PE Verharder PR 8590
Mengverhouding (gravimetrisch) 100 : 1 PE Verharder PR 8590

>Bestelaanwijzingen
Bestelnummer Glansgraad 60° (Gloss) Verpakkingsgrootte
PP 8090-9343 - 1 STK
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Technische informatie

Hesse PE Mesplamuur PP 8090-9343
Mengverhouding (volumetrisch): 50 : 1 PE Verharder PR 8590

>Verharders
Bestelnummer Artikelaanduiding Verpakkingsgrootte
PR 8590 PE Verharder 1 STK

>Speciale aanwijzingen
Exotisch hout, zoals marcassar, of extreem harshoudend grenenhout met noesten moet worden voorgegrond
met geschikte Isoleergrond (bv. PUR Isoleergrond DG 4720-0001). De geringste peroxideresten in de droge pla-
muurlaag kunnen door een chemische reactie bij bepaalde PUR-lakken leiden tot een geelbruine verkleuring. Ge-
bruik daarom voor het aflakken van de plamuurlaag uitsluitend peroxidebestendige laksystemen!

>Procesvoorbeeld
De lakprocedure en de precieze verwerkingsparameters moeten afgestemd worden op de applicatie- en
droogvoorwaarden en dienen vastgelegd te worden in een klantspecifiek document "Techniek van het opper-
vlak" (TdO).

>Algemene aanwijzingen
Let op het op dat moment geldende veiligheidsinformatieblad!

>Bijzondere eigenschappen en beproevingsnormen
Teststandaard / Grondslag Keuringsinstan-

tie
Teken Verslag nr.

Het product voldoet aan de voorschriften
van de EU-richtlijn 2004/42/EG (Decopaint).

HESSE

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden ge-
ven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook
uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch
onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaar-
den. Er wordt een veiligheidsblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.
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