OPVUL- EN EGALISATIEPLAMUUR
SEM-LIGHT is een
gebruiksklaar en licht
pleister voor het
makkelijk opvullen
en gladstrijken van
scheuren.

SEM-LIGHT

VUL- EN AFWERKPLEISTER
LICHTE PASTA
BINNEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Ultralichte pasta voor alle reparatiewerken in muren en plafonds, zowel binnen. SEM-LIGHT krimpt
niet en droogt snel en is daardoor ideaal voor het
makkelijk en kwalitatief opvullen, gladstrijken en
afwerken.
SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.
Hars in emulsie, verlichtende vulstof en diverse
toeslagstoffen.
De aangemaakte pasta is sneeuwwit van kleur.
TOEGESTANE ONDERGROND.
Muren en plafonds, zowel binnen:
• Gips.
• Metselwerk.
• Cellenbeton.
• Cementpleister.
• Gipsplaten.
• Buitenpleisterwerk.
• Beton.
• Ramen en deuren in hout.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.
• Densiteit: 0,4.
• pH: 7.
• Krimpvrij opvullen en gladstrijken.
• Uitstekende verwerkingskwaliteit.
VERPAKKING.
Pot van 0,5 liter.
Emmers van 1 - 5 en 10 liter.
Kokers van 310 ml.
OPSLAG.
12 maanden in de nog ongeopende originele
verpakking, indien beschut tegen vorst en extreme
hitte.

VERWERKING
VOORZORGSMAATREGELEN.
Niet aanbrengen op een bevroren of natte ondergrond, bij een temperatuur onder 5° C of in volle
zon.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
De ondergrond moet zuiver en stofvrij zijn en
mag geen sporen van ontkistingsoliën bevatten.
Scheuren eerst openmaken.
TOEPASSING.
Aanbrengen met een plamuurmes of kitmes.

VERBRUIK.
Ongeveer 0,4 kg/m²/mm dikte.
DROOGTIJD.
De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond,
de weersomstandigheden en de applicatiedikte.
Verven is mogelijk vanaf 2 uur na de verwerking
indien het gaat om opvulling van haarscheurtjes
en er gebruik gemaakt wordt van watergedragen
verf (voor synthetische verf 24 uur wachten).

Krimpvrij in één
arbeidsgang. Snelle
droging. Kan dus snel
bedekt worden en
levert zo tijdwinstop
voor uw werf.
VOORDELEN

• Zeer lichte pasta.
• Droogt snel.
• Krimpvrij opvullen
en gladstrijken in
één arbeidsgang.
VERWERKINGSADVIES
CONSEILS DE POSE
De pasta kan nog soepeler
gemaakt worden door
deze te bewerken met
behulp van twee spatels.
Classificatie AFNOR NFT 36.005
Familie IV – Klasse 4 c

