Product Informatie Blad

ProMix Airless S
Beschrijving
ProMix Airless S is een gebruiksklare witte pasta, geschikt voor applicatie met
een airless machine.
Het product is uitermate geschikt voor toepassing op verschillende
ondergronden, in één of twee lagen.
ProMix Airless S heeft een lange open tijd, wat toelaat om de muur of plafond
effen en glad af te werken, met voldoende tijd tussen aanbrengen en verder
afwerken. Bovendien is de pasta prima te spuiten, licht en soepel smeerbaar,
fijn van structuur en makkelijk schuurbaar.
ProMix Airless S is verpakt in een plastic zak van 25 kg, met handvat.
Vervolgens gestapeld met 40 zakken op een europallet.

Toepassingsgebieden
ProMix Airless S is geschikt als dunpleister op verschillende ondergronden.
• Als homogene eindlaag op gipsplaten (F3).
• Als dunpleister op gipsblokken, beton, silikaatsteen, geschilderde oppervlakken en gipspleisters
(mits goede voorbereiding van de ondergrond, zie hieronder)

Verwerking
Criteria ondergrond
• De ondergrond dient stabiel, droog, stof -en vetvrij te zijn. Losse verfresten of andere onzuiverheden moeten verwijderd
worden.
• Oneffenheden, voegen en gaten worden vooraf gevuld met JointFiller 45 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium.
Applicatie
• Het product wordt met een hiervoor geschikte Airless machine aangebracht en aansluitend glad gezet met een
daarvoor geschikte spaan.
• Meestal bekomt men het beste resultaat in 2 lagen =klasse F3, maar ook door het flinterdun aanbrengen bekomt men
gemakkelijk klasse F2b.
• Na het afmessen het volledig oppervlak laten drogen.
• Indien nodig licht schuren (handmatig met schuurgaas korrel 120, of machinaal met schuurvel korrel 220).
Aandachtspunten
• Reiniging: gebruik proper water om het gereedschap te reinigen en om gemorst product te verwijderen.
• Bij behangwerken enkel lijmproducten op basis van methylcellulose gebruiken.
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Technische specificaties
Vorm

Pasta

Kleur

Wit

Verwerkingstijd

Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact

Uithardingstijd (wachttijd)

12 tot 24 uur, volgens laagdikte en (klimaat-)omstandigheden

Verbruik

750 g/m2 - 1,6 kg/m2, het verbruik is afhankelijk van de toestand van de
ondergrond en de aangebrachte laagdikte.

Laagdikte

0-3 mm

Verwerkingstemperatuur

5 °C < t < 30 °C

Voldoet aan volgende norm

EN13963 – 2A

Bewaring

Droog en vorstvrij in gesloten verpakking,
9 maanden vanaf de datum die op de verpakking gedrukt staat.

Verpakking

Zak 25 kg
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