
Dalapro Fine

TECHNISCHE 
GEGEVENS

Bindmiddel: Latex copolymeer

Oplosmiddel: Water

Aggregaat: Microbolletjes en wit 

dolomiet

Korrelgrootte: Max: 0,15 mm

pH: Ca: 9

Kleur: Wit

Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, 

niet ontvlambaar.

Verpakking: Plastic emmer van 3 l en 

tube van 0,5 l

Dalapro productinformatiebladen zijn 

alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde 

informatie biedt geen garantie dat het pro-

duct bepaalde eigenschappen heeft of dat 

het geschikt is voor een bepaald toepas-

singsgebied. Deze waarden gelden onder 

normale omstandigheden. Wij behouden 

ons het recht op wijzigingen zonder voor-

afgaande kennisgeving. Gebruikers dragen 

zelf verantwoordelijkheid om ervoor te 

zorgen dat zij de meest recente uitgave van 

dit informatieblad gebruiken. 

Dit kunt u nakijken op www.dalapro.com.
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PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Fine is een witte, fi jnkorrelige kant-
en-klaar handplamuur op alle gangbare types 
binnenmuren en plafonds.
De gladde consistentie maakt het product 
met name geschikt waar extreem gladde 
oppervlakken vereist zijn bij zowel renovatie 
als nieuwbouw.
Het product voldoet aan de CE-markerings-
vereisten in overeenkomst met EN 15824 
en bij de vervaardiging van het product 
werden de ISO 9001- en ISO 14001-normen 
nageleefd.
Gereedschap moet schoongemaakt worden 
met water. 
Grote hoeveelheden afval moeten wor-
den gedeponeerd als normaal afval bij de 
gemeentelijke afvalverwerking. 
Het plastic in de verpakking kan hergebruikt 
worden en moet daarom naar het juiste 
recyclepunt gebracht worden. 

Instructies
Met de hand aanbrengen op schone, droge 
en stabiele ondergronden bij een minimum-
temperatuur van +5°C. 

Het geplamuurde oppervlak wordt ge-
schuurd zodra het opgedroogd is. Gebruik 
schuurpapier met een korrelgrootte van 
100-120.
Wij raden aan een stofmasker en een 
veiligheidsbril te dragen tijdens het schu-
ren. Verwijder het stof voor de volgende 
behandeling. Breng een primer aan op de 
geplamuurde onderlagen alvorens te 
behangen 

Droogtijd
De droogtijd is afhankelijk van de 
ondergrond, de dikte van de laag, 
de temperatuur, de luchtvochtig-
heid, enz.

Opslag
Beschermen tegen vorst en 
direct zonlicht. De plamuur is 
beperkt houdbaar en daarom 
staat er op de verpakking een 
datum van productie vermeld. 
Ongeopende verpakkingen kun-
nen 12 maanden bewaard blijven. 
Raadpleeg www.dalapro.com voor 
meer informatie.
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Kant-en-klare fi jnkorrelige plamuur voor beton, 
glasweefsel, renovatie, enz.


