PRODUCTINFORMATIE

WHITE
MIX

DESIGN
Designplamuur voor een betonachtig, levendig oppervlak.
Voor de meeste ondergronden binnenshuis.
Tip! Bekijk de
instructievideo
op dalapro.com

Witte designplamuur voor een betonachtig wandoppervlak.
Gebruik de witte plamuur zoals hij is of als basis voor een kleuraccent naar
keuze voor een muur met kleurschakeringen.
Perfect voor reeds geschilderde, behangen of ongelijkmatige muren
die een opfrisbeurt kunnen gebruiken.
Handmatig aan te brengen met een plamuurmes.

DALAPRO® DESIGN WHITE MIX
Designplamuur voor een betonachtig, levendig
oppervlak.
PRODUCTINFORMATIE
Dalapro Design White Mix is een kant-en-klare en gemakkelijk
te verwerken plamuur. Te gebruiken als wit renovatiemiddel voor
muren of als basis voor een kleuraccent naar keuze.
Dalapro Design is ook voorgemengd verkrijgbaar in de kleuren
Calm Green en Concrete Grey, zie het afzonderlijke productblad.
GEBRUIK
Dalapro Design kan worden gebruikt voor de meestgebruikte ondergronden: geverfd weefsel, gepleisterde oppervlakken, wanden
van gips en beton. Oud behang moet eerst worden gegrond om
blaasjes bij het plamuren te voorkomen.
In ruimtes waar veel gelopen wordt, dienen de buitenhoeken voor
het plamuren te worden voorzien van hoekbeschermers. Dalapro
Design voldoet aan de eisen voor CE-markering conform EN
15824. Gefabriceerd conform ISO 9001 en ISO 14001.
WERKWIJZE
Kies een kleur bij uw verfhandel waar ze het tot een designplamuur kunnen mengen. Dalapro Design is gemakkelijk aan te brengen
en gelijkmatig over het oppervlak te verdelen. De plamuur heeft
minimale krimp en hecht zeer goed aan de ondergrond.
Voorbereidingen: Zorg dat alle oppervlakken schoon zijn en vrij
van stof en losse deeltjes. Poreuze en sterk zuigende ondergronden moeten worden gegrond. Dek vloeren, plinten, deurposten en
eventuele plafondlijsten af en plak de randen af.
Alle gekleurde producten moeten voor gebruik worden doorgeroerd. Als er kleurpasta op het deksel en boven in de emmer zit, is
het belangrijk dat u extra zorgvuldig doorroert, ook over de bodem
van de emmer, zodat alle pigmenten door de plamuur worden
gemengd. Let op! Om kleurverschillen te voorkomen: gebruik
verpakkingen met hetzelfde batch-nummer.
Bedenk welk effect u wilt bereiken op de muur. Korte bewegingen
met het plamuurmes zorgen voor fijnere schakeringen. Lange
bewegingen geven een meer rustiek en wat ruw uiterlijk.
Stap 1: Breng Dalapro Design met een plamuurmes aan tot een
dikte van 1–1,5 mm. Laat 24 uur drogen.
Stap 2: Schraap randjes en oneffenheden voorzichtig weg met het
plamuurmes. Probeer het oppervlak niet te beschadigen. Indien
nodig kunt u met ronddraaiende bewegingen schuren met schuurpapier met een korrel van 180–240.

afwerkt, dus denk eraan om het plamuren aan te passen aan het
gewenste eindresultaat (zie Stap 1). Voor een donkerder effect,
breng u een dikkere laag aan. Laat 12 uur drogen.
Stap 4: Schraap randjes en oneffenheden voorzichtig weg met het
plamuurmes of gebruik een schuurblok en schuur met ronddraaiende bewegingen. Dat helpt om de nuanceverschillen tevoorschijn te laten komen. Verwijder het stof na het schuren.
Stap 5: Om het oppervlak af te dichten voor een onderhoudsvriendelijker oppervlak, dicht u het af met TopCoat. Breng minimaal
twee lagen TopCoat aan met een schuimrubberen roller of kortharige lakroller. De droogtijd is ongeveer 2-3 uur.
DROOGTIJD
De droogtijd is afhankelijk van onder andere de ondergrond, de
dikte van de laag, temperatuur en luchtvochtigheid. De aanbevolen droogtijd is 24 uur voor de eerste laag en 12 uur voor
de tweede laag.
MATERIAALVERBRUIK
Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond. Reken ongeveer
1,5 liter plamuur per vierkante meter bij de eerste laag en ongeveer 0,5 liter per vierkante meter voor de tweede.
SCHOONMAKEN EN AFVAL
Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap
schoonmaakt met water. Plamuurresten mogen niet in de afvoer
worden gegoten, maar moeten bij de plaatselijke milieudienst
worden ingeleverd. Een goed lege verpakking kan worden gerecycled.
BEWAREN
Plamuur is een vers product met datumstempel. Een ongeopende
verpakking kan donker en vorstvrij maximaal 12 maanden worden
bewaard. Een geopende verpakking moet goed worden afgesloten
en de inhoud moet binnen 1–2 weken worden gebruikt. Kijk voor
meer informatie op dalapro.com
TECHNISCHE GEGEVENS
Bindmiddel: Latex-copolymeer
Oplosmiddel: Water
Vulstof: Lichte vulstof en wit dolomiet
Korrelgrootte: Max. 0,2 mm
pH: ca. 9
Kleur: Wit
Brandbaarheid: Zorgt niet voor de verspreiding
of het voeden van brand
Verpakking: Emmer van 10 liter met 9 liter plamuur

Stap 3: Breng de tweede plamuurlaag aan als een dunne schraapplamuur van 0,2–0,5 mm. Dit is het moment dat u de muur

Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of
dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied.Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@victoir.com.
Laatst gewijzigd op 27/03/2020.
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