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          Technische fiche 
 

8320        Kalkplamuur  
 
        

      
          gebruik : binnenshuis   

     
fase : poeder  

 
  
Gebruik:  De plamuur is een minerale pleister om te plamuren en op te stoppen met een betere 

hechting op basis van kalk. Dit product is makkelijk aan te brengen en bedoeld voor gebruik 
binnenshuis. 
Is geschikt voor kleine herstellingen en voor het algemeen plamuren van pleisterplaten nadat ze 
met pleister werden samengebracht volgens de door de fabrikant aangeraden techniek.  Het is ook 
geschikt voor alle samenhangende ondergronden die licht absorberend zijn, zoals kalkpleister, 
pleisterplaten, ruwe muuroppervlakken, beton, terracotta... 
 
Mag al na drie uur opgeschuurd worden.  Dikte van aanbrengen: 1 à 2 mm.   

 
Indien u dit aanbrengt op verf op basis van synthetische hars,  eerst even uitproberen.  Niet 
gebruiken op hout of houtvezel en op verf op basis van natuurlijke hars.  
Is niet geschikt om de naden van pleisterplaten op te vullen. 
 
Zodra u het product in handen hebt, gaan wij ervan uit dat u over de nodige vaardigheden 
beschikt om het pro- duct aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond controleert de 
gebruiker voor het aanbrengen best of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. 
 

 
Eigenschappen:  Laat stoom door. Alle bestanddelen zijn van natuurlijke oorsprong en vrij van bewaarmiddelen 

en synthetische bindmiddelen. 
 
Afwerking:  De minerale plamuur mag overschilderd worden met kalkverf, caseïneverf (maar zonder 

saffloerolie), kleiverf. Hiertoe moet de u op de plamuur een fixeermiddel aanbrengen (ref. 
8145). Voordat u Keido (ref. 8130) aanbrengt, minstens 4 weken wachten. 

 
Samenstelling:  Marmerpoeder, met marmer gehydrateerde kalk, cellulose, methylcellulose, porseleinaarde, 

zonder bewaarmiddel. 

   
 

Uitstoot:  Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm. 
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* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van 
vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van 
C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot) 
 
Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding 
“A+” noch de samenstelling, noch de natuurlijkheid van een product.   

 
  
Voorbereiding:  De ondergrond moet gezond zijn: poreus, homogeen, zuiver, droog (< 2 % 

vochtigheidsgraad), stevig, vetvrij en chemisch neutraal.  
 

Oude verflaag (dispersie) goed reinigen, afbladderende verf verwijderen, resten betonolie op 
beton verwijderen, brokkelingen en oude lijmresten verwijderen. De oppervlakken die 
bedekt zijn met schimmel moeten gereinigd worden. Zorgvuldig alle resten van behanglijm 
verwijderen.  Zie technische fiche: Hoe resten behanglijm verwijderen? 
De ondergrond zorgvuldig stofvrij maken. 

 
Een melige ondergrond moet vooraf met een fixeermiddel (ref. 8145) behandeld worden. 
De naden van pleisterplaten moeten volgens de regels van de kunst en volgens de 
aanbevelingen van de fabrikant afgewerkt worden. 

. 
Behandel gekleurde oppervlakken die kunnen doorschijnen door middel van capillariteit 
met een laag  
Isolan (ref. 8234). Ook hardnekkige vlekken (vet, nicotine, roet, opgedroogd vocht, 
insectenpoep,…) moeten ook vooraf met Isolan behandeld worden. 

 
Elementen die niet hechten vooraf verwijderen (metselwerk). Boorgaten moeten vooraf 
opgevuld worden en na enkele uren bijgevuld. 

 

Bereiding plamuur:  1 kg plamuur in 450 à 500 ml zuiver en koud water gieten. Met een krachtig mengapparaat 
mengen. Gedurende minstens 15 minuten laten opzwellen en nog een keer goed omroeren 
voor gebruik. Indien nodig kan de hoeveelheid water aangepast worden.  Om een goede 
samenstelling te bekomen, moet de mengeling ter plaatse bereid worden, vlak voor het 
aanbrengen.  

 
Voorbereiding:  Minimumtemperatuur voor voorbereiding: 8 °C. Aanbrengen met een plamuurmes.  

 
Droogtijd:   Kan overschilderd worden na minstens 24 uur per aangebrachte mm dikte. 

 
Rendemen :    1 kg poeder per m² en per mm aangebrachte dikte, op een gladde ondergrond. 

De precieze verbruiksgegevens moeten ter plaatse bepaald worden. 
   
Reiniging gereedschap:  Onmiddellijk na het werk met water reinigen. 
 
Bewaring:   Het poeder kan gedurende minstens twee jaar op een droge, vorstvrije plaats bewaard worden. 
 

Wat te doen met resten:  De resten van het product mogen niet met het rioolwater weggegooid worden, maar moeten, 
na droging, meegegeven worden met het huishoudafval.  Goed uitgespoelde bussen kunnen 
gerecycleerd worden. 

Gevaarpictogram :   

       
Huidirritatie 
Oogirritatie 
Xi, irritant 
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Waarschuwing :  H 315 : Veroorzaakt huidirritatie 
H 318 : Veroorzaakt erge oogletsels 
H 335 : Kan de luchtwegen irriteren 

 
 
Voorzorgen en opslag: De kalkplamuur irriteert: u dient de handen en de ogen te beschermen (handschoenen en 

beschermbril, vette crème). Eventuele spatten ook met water reinigen. Ingeval van contact 
met de ogen, rijkelijk spoelen met water en een arts raadplegen in geval van problemen. Na 
het werk de handen wassen met citroen. De zuurtegraad compenseert de agressieve 
alkaliteit van de kalk Koel en beschermd tegen vorst en licht bewaren. Let op eventuele 
allergieën. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te 
worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker 
uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange 
ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product 
door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. 
Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het 
beoogde gebruik. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte 
producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke 
vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd. 
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