Technische informatie

Gullspack® FS
Gevelplamuur
Productomschrijving
Toepassingsgebied

Kant-en-klare, grijze, lichte dispersieplamuur, voor gedeeltelijk en/of klein uitvlakwerk
buitenshuis of voor vochtige/ natte ruimten binnenshuis. In een keer tot max. 10 mm
laagdikte te verwerken.

Eigenschappen

Oplosmiddel- en weekmakervrije, matte dispersie-plamuurmassa, zeer goed vullend
vermogen, waterdampdoorlatend, makkelijk met de hand te verwerken en in gedroogde
vorm schuurbaar.

 Oplosmiddel- en weekmakervrij
 Zeer goed vullend vermogen
 Makkelijk te verwerken

Technische gegevens
Bindmiddelbasis

Latex-Polymeerdispersie

Vulstof
Verbruik [1]

Wit Dolomietmarmer
PH-waarde
Ca. 9
Ca. 1 l/m² bij 1 mm laagdikte Toepassingsgebied Binnen en buiten
met een vlakke spaan
Max. 0,2 mm
Verpakkingsgrootte 10 liter kunststof emmer
Max. 10 mm per laag
Opslag [2]
Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar
Ca. 0,8 kg/l.
EU-VOCn.v.t.
grenswaarde

Korrelgrootte
Laagdikte
Specifiek gewicht

Vaste stof gehalte

Ca. 54%

1] De aangegeven verbruikswaarden zijn slechts richtwaarden per laag. Het exacte verbruik dient op het betreffende materiaal en
rekening houdend met alle voorbehandelingen door middel van een proef te worden vastgesteld.
[2] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.

Inzetgebied en toepassingen
Ondergrond

De ondergrond dient vast, vlak, droog, stevig, schoon en vrij van verstorende
tussenlagen te zijn. Afhankelijk van de staat de ondergrond gronden en/of voorzien van
een tussenlaag. Gullspack® FS kan met dispersiekleuren, plastic, wandbekleding en
verdere decoratieve producten overwerkt worden.

Normaal zuigende
ondergronden

Op normaal zuigende ondergronden zoals beton, gipsplaten, stuc (MG Plc, Pll, Plll, PlVa,
b, c) kan het materiaal direct verwerkt worden.

Niet zuigende
ondergronden

Niet zuigende ondergronden met Conti® Puracryl WP Grund voorbehandelen. Gladde
glanzende vlakken vooraf opruwen.

Materiaalinstelling

Dit product is gereed om te verwerken. Niet met andersoortig materiaal vermengen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker van onze producten, gegeven de aanzienlijke hoeveelheid invloeden bij toepassing en verwerking,
geenszins van de plicht zelf de benodigde proeven en tests te doen. Wettelijke rechten ten aanzien van bepaalde eigenschappen en/of toepassingsdoeleinden kunnen aan onze opgaven niet
ontleend worden. De ontvanger van onze producten dient acht te slaan op de eventuele beschermingsrechten evenals bestaande wetten en bepalingen.
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Technische informatie

Gullspack® FS
Gevelplamuur
Verwerking

Gullspack® FS in 1-2 lagen opbrengen, afhankelijk van
voorzorgsmaatregelen.
Tip:
- Voor het afwerken of behangen de geschuurde laag afstoffen.
- Gestucte vlakken voor het behangen gronden.
- Niet mengen met andere materialen.

de

ondergrond

en

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 3 uur (afhankelijk van de laagdikte)
oppervlaktedroog. Bij koeler, vochtiger weer een langere droogtijd aanhoudend.

Schoonmaken van
gereedschap

Gereedschappen direct na gebruik schoonmaken met water, eventueel met gebruik van
spoelmiddel.

Belangrijk
Speciale aandacht

VOB, deel C, DIN 18363, par. 3,
veiligheidsblad.
In moeilijke gevallen advies inwinnen.

betreffend

BFS-productblad,

betreffende

EU-

Veiligheid

Ook bij het verwerken van producten met een laag schadelijke stofgehalte de gebruikelijke
veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel
niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg dragen. Alleen
gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de huid direct
grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten lopen. Eten,
drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. Tijdens het
verwerken de grond afdekken.

Technisch
advies

Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en technische
problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend
technisch advies inwinnen.
E-mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00
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