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Samenstelling en vorm: 

Ondergrond: 

Afwerking: 

Contra-indicatie:  

Te raadplegen document:
pH: 
Verwerkingsduur: 
Kleur: 
Hechting:
Hulpproduct:

Veiligheid:
Schoonmaken van
het gereedschap:
Classificatie: 

Verpakking:

Bewaring: 

Vulmiddel in poedervorm op basis van gips, grondstoffen uit 
geselecteerde steengroeven en bindmiddelen.
De pasta die wordt bekomen is wit.

Gips, gipsblokken, gipskarton, oude verflagen, voorbehandeld 
hout, cement, baksteen en gasbeton.

Na volledige doordroging door middel van alle types pleister van 
het gamma TOUPRET, met alle gangbare types behangpapier of 
matte of gesatineerde verf.

LE REBOUCHEUR niet op polystyreen, op behangpapier of 
buiten aanbrengen.

DTU 59.1 en DTU 59.4.

Neutraal.

30 tot 40min. 

Wit.

Conform de Franse norm NF T 30 608.

Wij raden aan een zachte ondergrond te verharden met 
DURCISSEUR, minstens 24 uur voor het aanbrengen van LE 
REBOUCHEUR.

Geen etikettering voor gevaarlijke stoffen. 

Met water.

Volgens de Franse norm AFNOR NF T 36 005 Groep III 
Klasse 2.

Zakken van 5kg, 15kg en 25kg. Pak van de 1kg. 
Emmers van 5 en 10kg.

1 jaar in gesloten verpakking, droog bewaren.

Voor een optimale vulling raden wij aan
de pasta 1 tot 2 min te laten wellen

Ideaal voor: Om gaten en 
scheuren van om het even welke 
omvang op steenachtige of 
geverfde ondergrond binnenshuis 
te vullen.

Makkelijk repareren. 

Snelhardend.

Makkelijk te schuren zonder 
vollopen van het schuurpapier.

Verrijkt met cellulose. 

Wit.

Voorbereiding van de ondergrond:
Volgens de DTU 59.1 en DTU 59.4 en de plaatselijk geldende voorschriften moet 
de ondergrond hard, schoon, hecht en droog zijn. Wij raden aan het product 
niet te gebruiken bij een temperatuur van minder dan +8°C, bij een relatieve 
vochtigheid van meer dan 65%, in ruimtes die onderhevig zijn aan condensatie 
en niet op een zeer warme ondergrond.

Aanmaakverhouding:
Voor een homogene pasta: 50% water (dus 0,5 liter water per kg poeder).

Dikte van de lagen:
Onbeperkt.

Verbruik:
1kg poeder is goed om een volume van 1,1 liter te vullen.

Aanbrengen:
Met het plamuurmes. 

Overschilderen:
Na volledige doordroging.

Voorzorgen bij gebruik:
Wij raden aan de pasta niet opnieuw te mengen wanneer hij begint te 
harden.




