Technisch Informatieblad

AURO lakplamuur - 231
Product/Toepassing
Lakplamuur voor binnen en buiten; oplosmiddelvrij. Voor het egaliseren en plamuren op alle geschikte ondergronden. Op houten
bouwelementen buiten alleen geschikt voor het bijwerken van kleinere plekken. Voor het corrigeren van kleine fouten in het
verfoppervlak. Nabehandeling met grond- of dekverf (AURO 253, 250 of 260) noodzakelijk.
Samenstelling
Lijn-,
ricineenstandolie,
minerale
pigmenten
en
vulstoffen,
water,
boraten,
kiezelzuur,
mangaan-droogmiddel,
rozemarijnolie.
Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle producten. Let op mogelijke allergieën voor natuurproducten.
Kleur
Wit
Applicatie
Met roestvast plamuurmes opzetten en verwerken; evt. een tweede keer dun aanbrengen.
Droogtijden bij normklimaat (20 °C, 60% relatieve luchtvochtigheid)
- Stofdroog: na ca. 2 uur, schuur- en overschilderbaar na ca. 24 uur.
- Bij hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kan de droogtijd ook aanzienlijk langer zijn.
- Zuurstofopname bevordert de droging; zorg tijdens de droogtijd voor normale temperatuur en goede ventilatie.

Dichtheid

Ca. 1,7 g/cm3

Viskositeit

Pasteus.

Verdunning

Product is gebruiksklaar; niet verdunnen.

Verbruik

Ca. 0,10-0,20 l/m2 (ca. 10-5 m2/l) per keer; afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond zijn
afwijkingen mogelijk. Rendement d.m.v. een proef in het werk te bepalen.

Reiniging gereedschap

Gereedschappen ‘droog uitstrijken’ en direct daarna zorgvuldig met warm water en
‘vloeibare zeep – 411’ schoonmaken; evt. daarna met AURO ‘citrusverdunner – 191’*.

Opslagstabiliteit

Koel,
vorstvrij
bewaren.
Aangebroken
verpakking:
oppervlak
glad
strijken;
bij
werkonderbrekingen met een laagje water bedekken. Bij bewaren met aluminiumfolie afdekken en
goed afsluiten. Opslagstabiliteit: ca. 1 jaar in ongeopende verpakking;.

Verpakkingsmateriaal

Blik; voldoende geleegde blikken kunnen gerecycleerd worden.

Afvalresten

Ingedroogde productresten: composteren of met huisvuil meegeven. Vloeibare resten: EAC-code
200112, EAC-aanduiding: ‘verf’. (Europese Afvalcommissie),

Veiligheidsaanbevelingen

Met dit product verzadigde doeken kunnen spontaan vlam vatten door het gehalte
drogende oliën. Daarom in goed afgesloten blik bewaren, doeken glad uitgespreid,
zonderlijk uithangen en laten drogen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gevarenklasse: niet van toepassing

AURO

aan
af-

Verwerkingsadviezen
- Verwerkingstemperatuur minimaal 10 °C.
- Afscheiding van vloeistof op het oppervlak goed doorroeren.
- Tijdens verwerking letten op voldoende huidbescherming en ventilatie.

AURO – TIB 231

Gebruiksaanwijzingen

AURO lakplamuur – 231
1. ONDERGROND
1.1 Geschikte ondergronden
Alle houtsoorten en houtproducten; dekverfoppervlakken.
1.2 Algemene eisen m.b.t. de ondergrond
Ondergrond dient vast, chemisch neutraal, droog, schoon en vetvrij te zijn.
2. LAAGOPBOUW BIJ NIEUW WERK
2.1 Ondergrond: hout, houtproducten
2.1.1 Voorbereiding van de ondergrond
- Kanten afronden;
- Ondergrond schoonmaken, schuren en stofvrij maken;
- Houtproducten (hardboard, e.d.) reinigen en indien nodig opschuren.
2.1.2 Grondlaag
- Met AURO ‘grondlaag – 124’* of met AURO ‘isolatie-grondlaag – 117’* voorgronden.
2.1.3 Tussenlaag
- Na droging tussenschuren en stofvrij maken.
- Lakplamuur relatief dun en zo gelijkmatig mogelijk aanbrengen met roestvast plamuurmes of –staal; anzetten vermijden.
- Na droging en tussenschuren de tussenlaag indien nodig herhalen.
2.1.4 Slotbehandeling
- Tussenschuren –droog: P 150-180- of –nat: P 150- en zorgvuldig stofvrij maken.
- Na droiging met AURO ‘grondverf – 253’, AURO ‘halfglanslak – 250’* (binnen en buiten) of AURO ‘matlak – 260’* (alleen
binnen) behandelen in de gewenste kleur.
3. LAAGOPBOUW BIJ RENOVATIEBEURT
3.1 Voorbereiding van de ondergrond
- Niet dragende verf- of beitslagen geheel verwijderen.
- Ondergrond goed reinigen, schuren en stofvrij maken.
3.2 Grondlaag
- Vrijgekomen houtgedeelten met AURO ‘grondlaag – 124’* of AURO ‘isolatie grondlaag – 117’* gronden
- Op intacte verfgedeelten gekomen grondlaag-product met een doek afnemen
3.3 Tussenlaag
- Als bij punt 2.1.3 beschreven, in de regel echter alleen op de met grondlaag-producten gegronde gedeelten.
3.4 Verdere laagopbouw
- Als bij punt 2.1.4 beschreven, echter AURO ‘grondverf – 253’ alleen op de geplamuurde gedeelten gebruiken.

* Zie de betreffende technische informatiebladen.

De gegevens in dit technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en
ontslaat koper en/of verwerker er niet van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TIB niet
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