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Productomschrijving 
Eigenschappen           Oplosmiddelvrije, sneldrogende reparatie plamuur, met roest-

remmer. Eenvoudige verwerking ook op moeilijke plekken, voor 
minerale ondergronden, hout en metaal, binnen en buiten. Ge-
schikt voor het uitvlakken van gaten, scheuren en oneffenheden 
op gegrond hout, beton en gegrond ijzer (binnen en buiten). 
Overschilderbaar met dispersie-, acryl- en kunstharslakken. 

 

 

 
 Gebruiksklaar 
 Oplosmiddelvrij. 
 Met roestremmer (oxidatieremmer). 
 Overschilderbaar 

 

    

 

 

 
Technische gegevens 

Leveringsvorm wit Verpakkingsgrootte 0,4 kg en 1,3 kg 

Verbruik [1] Ca. 1 l/m² bij 1 mm. 

laagdikte  

Toepassingsgebied Binnen en buiten 

Specifiek gewicht Ca. 1,80 g/cm³ Filmvormings-temperatuur Tenminste +5°C voor lucht en onder-

grond 

Korrelgrootte Max. 0,03 mm Reinigen van gereedschap  Direct na gebruik met water 

Maximale laagdikte 1 mm Opslag [3] Koel, maar vorstvrij ca. 1 jaar 

Vaste stofgehalte ca. 78% EU-VOC grenswaarde (Cat. A/g): 30 g/l VOC (2010) 

Het VOC-aandeel bedraag max. 30 g/l 
 

 

[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] Bij droge, warme lucht (DIN 50 014, 23°C / 50 % rel. luchtvochtigheid). Bij koeler, vochtiger weer een langere droogtijd aanhouden. 

[3] In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Na gebruik goed afsluiten.  

  

Samenstelling  PVA- sampolymeer en alkyd 
 

Inzetgebied en toepassingen 
Ondergrond 

 
 

 De ondergrond dient scheurvrij, stevig, vrij van zouten en bloedingen, verkleuringen, 
micro- organismen, grove- en sinterdelen en eventuele scheidingsmiddelen te zijn. Oude  
laklagen met loog reinigen en opruwen. Verontreinigingen en krijtende bestanddelen 
verwijderen. Grotere beschadigingen en gaten met geschikt vulmateriaal voorvullen. 
Afhankelijk van de soort  de ondergrond adequaat voorbehandelen en gronden. 

 
Stevige ondergronden  Het aanbrengen van Conti® Snelplamuur  mag alleen gebeuren op mat geschuurde, 

stevige oude (verf)lagen.  

 
IJzeren delen  Niet gegronde ijzeren delen dienen vooraf met Conti® Classic Allgrund behandeld te 

worden. 
 

Zuigende  
ondergronden 

 Zuigende, minerale ondergronden dienen gegrond te worden met Conti® Uni Tief-
grund.  Onbehandeld hout binnen voorbehandelen met ContiPur® Multigrund.  
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Verwerking  
 

 Conti® Snelplamuur  met een RVS spatel dun aanbrengen en glad trekken. Afhanke-
lijk van de ondergrond kunnen, indien vereist, meerdere lagen worden aangebracht. Na 
droging uitstekende delen afsteken en spatelsporen met schuurpapier korrel 100-120 
droog schuren. Het dragen van een veiligheidsbril wordt bij het schuren aangeraden. 

   
 
Overschilderen/ 
droogtijd 

 Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na ca. 30 minuten tot 2 uur, afhankelijk van 
de laagdikte, schuurbaar en overschilderbaar. Doorgedroogd en belastbaar na ca. 3 
dagen.  Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd 
aanhouden.  

 
Reinigen van  
gereedschap 

 

 Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, indien nodig spoelmiddel ge-
bruiken.  

 

Belangrijk 
Speciale aandacht  In moeilijke gevallen advies inwinnen.  

 
Veiligheid 

  
Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval en verpakking dienen op veilige wijze afge-
voerd te worden. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij inslikken direct een 
arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. Contact met de huid vermijden.  

 
Technisch 
Advies 
 
 
 
Opmerking 

 Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische 
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 
 
De informatie uit dit productinformatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en erva-
ring. Wegens verscheidene omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de verwer-

king dient de verbruiker zelf de benodigde tests uit te voeren. Een gerechtelijk bindende 
garantie van bepaalde eigenschappen, of geschiktheid voor een bepaald doeleinde kan 
uit dit productinformatieblad niet worden afgeleid. De ontvanger van onze producten 
dient zelf mogelijke eigendomsrechten en bestaande voorschriften in achting te nemen. 
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