
TOEPASSING BINNEN

Ondergronden

UITVOERING

INT MAT

Enduit Végétal Décoratif
Decoratieve plamuur

Technische fiche N°909

Op wanden. In alle droge ruimten van de woning.

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden.  

BELANGRIJKSTE 
KWALITEITEN

Decoratieve plamuur op basis van plantaardige vezels. Speciaal ontworpen om af te werken met 1 
laag "Chaux Brossée". Verbergt de oneffenheden van de ondergrond.

Conform de norm D.T.U. 59-1

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
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APPLICATIE

De ondergrond dient volkomen zuiver, droog en draagkrachtig te zijn. 

Plastic troffel ("Platoir plastique renforcé"; ref. 4017045).

ONDERGROND VOORBEREIDING

Weinig poreuze ondergronden en 
oude verven

Lichtjes schuren en ontstoffen. Afwassen en spoelen indien 
nodig. Een laag  "Impression Rugueuse".

Op de uitgeharde kalk (na 3 à 4 dagen) kan men de water- en vetafstotende bescherming 
("Protection pour Peintures et Revêtements Minéraux") aanbrengen. Zie onze technische fiche 
n°924.

Het product door elkaar mengen. Met de plastieken troffel, het productl aanbrengen zonder te 
veel structuur. Werken per oppervlakten van 2 à 3m². De "Enduit Végétal" heeft een lange open 
tijd (ca. 15min.) Terugkomen en met de troffel verticaal en horizontaal uitvlakken. Het product 
creëert automatisch een mooie, verouderde structuur. Na droging (van 12 tot 36u.), de "Chaux 
Brossée" in 1 laag "kris-kras" aanbrengen met de mini-manchon (ref. 4051005) zonder te veel 
overlappingen.

Nieuwe en poreuze 
ondergronden

Een laag "Impression Universelle" en daarna een laag 
"Impression Rugueuse".

GEREEDSCHAP

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
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1 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij

Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve 
luchtvochtigheid hoger dan 75%.

van 12u tot 36u naargelang de laagdikte en de 
vochtheidsgraad.

Groep l - klasse 7a2

Met water

1,57

15kg

na 1 à 2 dagen

gewicht : 60%; volume : 37%

Verpakkingen

Bewaring

Vaste stof gehalte

Reiniging van gereedschap

VOORZORGS-
MAATREGEL

REGLEMENTAIRE CLASSIFICATIE AFNOR

Densiteit

ALGEMENE 
EIGENSCHAPPEN

Aspect

Rendement

Droging

Overschilderbaar

Mat

ca. 2m² per kg
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EU grenswaarde voor dit product (catA/l) : 200g/L (2010). 
Dit product bevat max. 1g/L VOS.

Conform de geldende wetgeving.

Groep l - klasse 7a2

VEILIGHEID Zie veiligheidsfiche (FDS)

VOS gehalte

REGLEMENTAIRE 
KENMERKEN

CLASSIFICATIE AFNOR
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