PRODUCTINFORMATIE

ROLL HYDRO
Tijdbesparende rolplamuur voor vochtige ruimtes

Tijdbesparend
Minder arbeidsintensief
Eenvoudig aan te brengen met façaderol
Zeer hoge hechtkracht
Verhoogde watervastheid
Stevig eindoppervlak
Zeer gemakkelijk aan te brengen, af te messen en te schuren

DALAPRO® ROLL HYDRO
Tijdbesparende rolplamuur voor vochtige ruimtes

PRODUCTINFORMATIE
Dalapro Roll Hydro is een kant-en-klare
blauwgetinte rolplamuur voor toepassing in natte ruimtes binnenshuis.
Roll Hydro biedt een betere watervastheid, extra hechtkracht en een steviger,
harder -maar nog steeds schuurbaaroppervlak. Roll Hydro is ideaal als
hoogwaardige afwerklaag op gipsplaat,
bestaande gipspleisters, enz.
Door zijn specifieke samenstelling
is Roll Hydro zeer geschikt voor het
inbedden van papieren voegband of het
verlijmen van vele types hoekprofielen
in natte ruimtes. Dalapro Roll Hydro
hecht probleemloos op goed vastzittende wand-en plafondverven (mat en
satijnglans).
Deze plamuur wordt zowel op wanden én plafonds toegepast en kan
desgewenst ook handmatig of machinaal worden verwerkt.Met Dalapro
rolplamuren wint u niet alleen tijd,
u spaart met deze ergonomische
plamuurmethode ook uw lichaam
want polsen, armen, schouders en rug
worden minder belast.
INSTRUCTIES
Het product is gebruiksklaar en kan
rechtstreeks gerold worden uit de
handige, rechthoekige emmers. Vooraf
mengen is niet nodig. Poederende of
zanderige ondergronden vooraf fixeren.
Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie
en droging dient minstens 5°C en max
30°C te zijn. De relatieve vochtigheid
bedraagt max 80% en is bij voorkeur
zelfs lager dan 65%. Met een geschik-

te facaderol (rol met rechte kanten,
18cm breed, haarlengte ca 20mm) +
verlengsteel aanbrengen op schone,
droge en stabiele ondergronden. De rol
vooraf goed verzadigen met plamuur.
We raden steeds het gebruik van een
verlengsteel aan om ergonomischer en
sneller te kunnen werken. Afmessen
met een breed spackmes of met uw
gebruikelijke plamuurgereedschappen. Na het plamuren de rol -met de
plamuur nog aan- luchtdicht verpakken voor hergebruik. De rol enkel uitspoelen als u ze pas na enkele weken
opnieuw zou gebruiken.
Gebruik schuurpapier korrel 220 of
fijner om de plamuur na droging te
schuren. Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens
het schuren. Verwijder het stof voor
de volgende behandeling. Primer de
plamuurlaag alvorens te behangen.
VERBRUIK
1liter/m²/mm laagdikte
DROOGTIJD
De droogtijd is afhankelijk van de
ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg
dus voor een goede ventilatie en neem
maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.
OPEN TIJD
De open tijd hangt ook af van bovenstaande factoren. Laat de vers aangebrachte plamuur iets aantrekken
alvorens af te messen. Dit geeft betere
vulkracht en minder schuurwerk doordat u al direct strakker kunt afmessen.

OPSLAG
Beschermen tegen vorst en direct
zonlicht. De plamuur is beperkt
houdbaar en daarom staat er op de
verpakking een houdbaarheidsdatum
vermeld. Ongeopende verpakkingen
kunnen 12 maanden bewaard blijven.
AFVAL EN RECYCLAGE
Verwijder zo veel mogelijk plamuur
voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten
niet in de afvoer gieten, maar bij de
plaatselijke milieudienst inleveren.
De verpakking volledig leeg maken
alvorens te recycleren.
TECHNISCHE GEGEVENS
Bindmiddel: Latex copolymeer
Oplosmiddel: Water
Vulmiddel: Witte dolomiet en lichtgewicht vulstoffen
Korrelgrootte: Max: 0,15 mm
Soortelijk gewicht: ca 1.1 kg/l
pH: Ca: 9
Kleur: lichtblauw
Vulvermogen: van 0 tot plaatselijk 2mm
Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.
Reinigen: Met water
Verpakking: Plastic emmer van 12 l
Toepassingsbereik: Binnen
NORMEN
Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst
met EN 13963 en bij de vervaardiging
worden de normen ISO 9001 en ISO
14001 nageleefd.

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.
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