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Groep : Plamuren en kitten 
   
Omschrijving : PLANOL acrylplamuur is een sneldrogende plamuur voor binnen op 

basis van een acrylaat-dispersie 
   
Eigenschappen : - Sneldrogend 

- Zeer gemakkelijke en soepele verwerking 
- Snel meerdere lagen aan te brengen  
- Geurarm 
- Prima schuurbaar 
- Overschilderbaar met zowel watergedragen- als alkydharsverven 

  - Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo 
 

Toepassing : - Egaliseren van naden, scheuren en oneffenheden op gegrond hout 
 en plaatmaterialen e.d. 
- PLANOL acrylplamuur is uitstekend toepasbaar in combinatie met 

zowel watergedragen- als alkydharsverven. 
   
Werkschema : Onbehandeld hout 

- Onbehandeld hout gronden, bij voorkeur met GLAZOL WGR 
grondlak BB of GLAZOL WPM multiprimer. 

- Schuren en stofvrij maken. 
- PLANOL acrylplamuur met een plamuurmes in dunne lagen 

aanbrengen (max. 300 micron nat). PLANOL acrylplamuur is prima 
geschikt om snel meerdere lagen aan te brengen. 

- Afschilderen met GLAZOL watergedragen of oplosmiddelhoudende 
lakken. 

   
Verpakking : Tube van 850 gram 
   
   
TECHNISCHE GEGEVENS 
   
Verwerking : Uitstekende verwerking met plamuurmes 
Verwerkingsomstandigheden : - Verwerkingstemperatuur   : 5 - 30° C 

- Relatieve luchtvochtigheid : max. 80% 
Droogtijden : Bij 20° C, 65% RV en een natte laag van ca. 300 micron: 

Overschilderbaar: na 4 uur 
Overschilderbaar : Overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende 

GLAZOL lakken. 
Elasticiteit : Voldoende om de werking van het hout op te vangen. 

Indien bij het vullen van oneffenheden plamuur in een laagdikte 
groter dan 300 micron wordt aangebracht, kunnen krimpscheurtjes 
ontstaan. Eventuele krimpscheurtjes kunnen na doorharding met 
plamuur worden geëgaliseerd.  

Dichtheid : 1,72 kg/dm
3
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Vaste stofgehalte : 78,5 % (m/m) 
62,8 % (v/v) 

Viscositeit : Pasteus 
Reinigen gereedschap : Plamuurmes reinigen met water 
Vlampunt     :  100 °C 
Houdbaarheid  : Tenminste 1 jaar, indien vorstvrij opgeslagen op koele, droge plaats 

in goed gesloten verpakking.  
Kleur : Wit 
 


