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Groep : Plamuren en kitten 
   
Omschrijving : PLANOL EM combinatieplamuur is een professionele mesplamuur op 

basis van olie-gemodificeerde alkydhars 
   
Toepassing : Zowel binnen als buiten toepasbaar in alkydhars- en 

watergedragensystemen, zoals op gegrond hout, gemeniede en 
gegronde metalen en bestaande alkydhars-verflagen, mits deze goed 
hechten en grondig gereinigd, ontvet en geschuurd zijn.  
De plamuur met een plamuurmes in dunne lagen aanbrengen (natte 
laag max. 300 micron). Voor het egaliseren van grove oneffenheden 
kan de plamuur gemengd worden met Alabastine muurvuller, in de 
verhouding 1/3 aangemaakt muurvuller en 2/3 plamuur. Er dient 
rekening gehouden te worden met vermindering van de elasticiteit 
door aanmaken van de plamuur met muurvuller. Het is derhalve niet 
aan te raden dit mengsel buiten toe te passen. 

   
Verpakking : bussen van 3 en 750 gram, tube 250 gram 
   
   
TECHNISCHE GEGEVENS 
   
Verwerking : Uitstekende verwerking met het plamuurmes, ook op grote vlakken. 

Rolt niet. 
Droging/ Schuurbaarheid : Bij 20 C, 65% RV en een natte laag van 300 micron: 

- na 16 uur droog schuurbaar met 3M wit schuurpapier nr. 150 
- na 24 uur nat slijpbaar met waterproof schuurpapier nr. 280  

Overschilderbaar : Na schuren of slijpen - zie droging – overschilderbaar met GLAZOL 
lakken (watergedragen of oplosmiddelhoudend). Raadpleeg voor 
meer informatie de product-informatiebladen van de diverse GLAZOL 
lakken, b.v. Glazol VLS systeemlak of Glazol XTD hoogglanslak. 

Elasticiteit : Aangebracht in een laagdikte van 0,3 mm en na een warmteveroude-

ring van 5 uur bij 100 C geen barstvorming om een doorn van 30 
mm doorsnede. 

Dichtheid : 1,82 kg/dm
3
 

Vaste stofgehalte : 84% (m/m) 
Verdunning : Voor het reinigen van gereedschappen e.d. terpentine gebruiken 
Vlampunt : 41 C 
Houdbaarheid     : Minimaal 12 maanden bij koele en vorstvrije opslag. Na gebruik van 

busverpakking de inhoud glad strijken en afdekken met de 
aluminiumfolie. De randen goed aandrukken. 

Kleur : Naturel 
Opmerking : PLANOL EM combinatieplamuur voldoet aan de kwaliteits-

omschrijving van het C.O.T voor verven en aanverwante producten 
nummer 05.00 en 05.03. 

 


