WOOD FINISH
AFWERKPLAMUUR
EXTRA FIJN

OR

KLAAR VO

▼ ▼ ▼

GEBRUIK

 NELLE DROGING 4 U
S
MEERDERE LAGEN PER DAG
GEMAKKELIJK SCHUURBAAR

TOEPASSING

AANBEVELINGEN

Extra fijne afwerkplamuur voor hout, manueel toe te passen zowel
binnen als buiten.

ONDERGRONDEN
WOOD FINISH wordt aangebracht op alle gangbare houtsoorten en
houten ondergronden, alsook op de meest gebruikelijke exotische
houtsoorten, spaan- en multiplexplaten.

WOOD FINISH kan afgewerkt worden met de gebruikelijke verfsoorten.

Fysische en technische
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• De ondergronden dienen voorbereid te worden volgens de
geldende normen.
• Zij moeten hard, hechtend, schoon, gezond en droog zijn.

DOCUMENTEN

EIGENSCHAPPEN

over de normering

WOOD FINISH : plamuurpasta op basis van geselecteerde
minerale vulstoffen en bindmiddelen.
• Eigenschappen (NFT 36-005) : familie IV-4b
• Codificatie (EN 16-566) : G3S1V2W1A0C0R0
• Laagdikte : tot 0.8 mm per laag
• Verbruik : gemiddeld 450g/m²
• Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
• Afwerken : na gemiddeld 4 uren (na volledige droging)
• Kleur : wit
• Hechting plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0,8MPa

GEBRUIKSVOORWAARDEN
en bewaring

• Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes of vlakspaan
• Reinigen van de gereedschappen : restanten van de plamuur

kunnen na droging verwijderd worden door wrijven, het gebruik
van water is hierbij niet noodzakelijk
• Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden, volgens
factuurdatum, in de originele en gesloten verpakking, beschermd
tegen vorst en zonlicht.

• Blik van 800 g.

• WOOD FINISH niet aanbrengen op polystyreen, noch op vochtige
ondergronden
• Niet aan brengen bij temperaturen <5°C en > 35°C en een
vochtigheidsgraad > 80%
• Bij toepassingen buiten moet WOOD FINISH worden afgewerkt
• Bij onbehandeld hout wordt een voorbehandeling met
HARD’WOOD aangeraden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

AFWERKING

VERPAKKING

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

• EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerk.
• NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
• DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID
• Veiligheidsfiches beschikbaar op quickds.fr of toupret.be

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder
de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het
uiteindelijk gebruik van WOOD FINISH werden geleverd in eer en
geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het
bedrijf TOUPRET. Het product moet aangebracht worden volgens
de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte
informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij
20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met
normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting
en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte
laagdikte en de omgevingsomstandigheden.

BINNENLUCHTEMISSIE

Informatie met betrekking tot de aanwezige
organische vluchtige stoffen in de binnenlucht,
die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld
op een schaal van A+ (zeer kleine emissie)
tot C (grote emissie)
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