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ALLTEK SUPERFIN SF30 is een gladde plamuur, klaar voor gebruik met een 
zeer hoge finesse.
Hij kan gebruikt worden voor bekomen van een zeer glad oppervlak 
voor het aanbrengen van fijne lak.

meer comfort
zeer handelbaar
meer gladheid
geen voorbereiding
geen verlies

Voor egalisatie binnen.
Voor het vullen van krassen.
Door de extra gladde textuur ideaal om af te werken met lakken.
Kan op alle oppervlakken worden aangebracht, door de extra gladde textuur
af te werken met verven type A. 

BESCHRIJVING

BESTEMMING

ALLTEK SUPERFIN SF30 is een plamuur op 
basis van zeer fijne natuurlijke vulstoffen, 
bindmiddelen, organische additieven, niet giftig.
Verdund met water kan , ALLTEK SUPERFIN SF30 
aangebracht worden met een rol of andere
voor het bekomen van een decoratief resultaat. 
Eenvoudig in gebruik
Zeer goede hechting

EIGENSCHAPPEN

Aanbeveling:
Zorg voor voldoende verluchting zodat
het vocht wegkan en de droging sneller
kan verlopen.

Ondergronden:
Op poederige ondergronden eerst een fixeermiddel aanbrengen
Gips, gipsplaten, pleister, oude verven, cement gips, oude ondergronden
behandeld hout.
Voorbereiding van de ondergrond:
De ondergrond, voorbereidende werkzaamheden en het verwerken zullen conform gebeuren 
aan de DTU normen die van kracht zijn.
Verwerking:
plamuurmes
plamuurspatel
Pleisterspaan met afgeronde hoeken

GEBRUIKSAANWIJZING

1 jaar te bewaren in de originele ongeopende 
verpakking, vorstvrij bewaren en niet blootstellen 
aan hoge temperaturen.

Tube 0.4 liter
VERPAKKING EN BEWARING

Veiligheidsfiche op te vragen via : security.data@icp-alltek.com

HYGIENE EN VEILIGHEID

0,2 tot 0,8 liter/m2
afhankelijk van ondergrondX/m2

verbruik

droging 2 à 12 uur
overschilderbaar 24 uur

droging

+5°C à +30°C
verwerkingstemperatuur

manuele verwerking 

kant-en-klare plamuur 

gladde plamuur klaar voor gebruik

7,2 / 9,2
PH

pH

< 5 g/l
hoeveelheid VOC

VOC1,7 +/- 0,1
dichtheid

water
reiniging

Vuurbestendigheid: volgens europese 
normen EN 13501-1 A2-s1, dO

Classificatie:
AFNOR NF T 36-005 famillie III klasse 2
AFNOR Xp T 30-608

74% +/- 1Ed
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