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Watergedragen lakplamuur voor het verkrijgen van 
gladde oppervlakken. 
 
Toepassing 
• Voor het verkrijgen van gladde oppervlakken op 

hout, metaal en oude pleisterlagen 
• Binnen- en buitensituaties 
• Ook voor grote vlakken 
 
Eigenschappen 
• Laag verbruik, hoog rendement 
• Watergedragen 
• In het geheel geplamuurde vlakken kunnen zonder 

tussenlaag direct worden overgelakt 
• Makkelijke, lichte verwerking 
• Door het natrekken, na een korte droogtijd, met 

een schoon plamuurmes wordt de schuurgang 
bespaard 

• Overschilderbaar met één-component 
kunstharslakken en waterverdunbare lakken 

• Lange opentijd 
• Hoge vulling 
• Makkelijk schuurbaar 
• Meerdere lagen per dag aan te brengen, ook nat in 

nat laagdikte max. 800 mu. nat. Bij het aanbrengen 
van een hogere laagdikte adviseren wij Jansen 
Acryl Snelplamuur of Jansen 2K Polyesterplamuur 
SA. 

 
Product 
Bindmiddelbasis:  Hybride systeem 
 
Kleur:  Parelwit 
 
Verpakking:  200 gr, 400 gr, 1 kg, 2,5 kg  
 
Pigment:   Wit pigment, speciale vulstoffen 
 
Dichtheid:  Ca. 1,780 g/cm³ 
 
Opslag:  Koel, goed afgesloten, vorstvrij en  
 tegen zonlicht beschermd 
 
Applicatie 
Met elk roestvrijstalen plamuurmes. 
 
Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met 
water en zeep. 
 

 
 
Temperatuur  
Niet verwerken onder 10 °C en niet boven 30 °C. 
Niet in de volle zon. 
 
Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid) 
Volgende laag: Na ca. 30 min 
Droog: Na ca. 1-3 uur 
Schuurbaar (indien nodig): Na ca. 3-4 uur 
Overschilderbaar: Na ca. 3-4 uur 
Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de 
laagdikte en omgevingsfactoren. 
 
Ondergrond 
De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, 
stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn.  
 
Onbewerkt hout 
Maximaal 9% vocht. 
Eerst gronden met Südwest All-Deck Vorlack. 
Spijker/schroefgaten en diepere verstekken e.d. eerst 
voorzetten met Jansen Acryl Snelplamuur. 
Hele diepe gaten met Jansen 2K Polyesterplamuur 
SA voorzetten. 
Buiten dient de plamuur zo snel mogelijk te worden 
afgelakt.  
Zonder over te lakken in de buitensituatie, kan door 
het zwellen en krimpen van het hout, de plamuur 
afbladderen. 
 
Intacte oude laklagen  
Volledig dofschuren Korrel P220. 
Spijker/schroefgaten en diepere verstekken e.d. eerst 
voorzetten met Jansen Acryl Snelplamuur. 
Hele diepe gaten met Jansen 2K Polyesterplamuur 
SA voorzetten. 
Buiten dient de plamuur zo snel mogelijk te worden 
afgelakt. 
Zonder over te lakken in de buitensituatie, kan door 
het zwellen en krimpen van het hout, de plamuur 
afbladderen. 
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IJzer  
Ontroesten ST3. 
Eventuele walshuid verwijderen. 
Minimaal twee lagen Südwest All-Grund of Südwest 
Acryl All-Grund aanbrengen. 
Diepere oneffenheden eerst voorzetten met Jansen 
Acryl Snelplamuur. Hele diepe gaten met Jansen 2K 
Polyesterplamuur SA voorzetten. 
Buiten dient de plamuur zo snel mogelijk te worden 
afgelakt. Zonder over te lakken in de buitensituatie, 
kan door de werking van het staal, de plamuur 
afbladderen. 
 
Oude pleisterlagen  
Met Südwest Innengrund W15 of Hydrogrund F15 
behandelen. 
Gaatjes en kleine scheuren e.d. eerst voorzetten met 
Jansen Acryl Snelplamuur. 
 
Nieuwe pleisterlagen 
Kunnen vanwege de hoge vochtigheidsgraad, niet 
met Jansen Acryl Lakplamuur worden bewerkt. 
Eventueel zeer lang laten drogen (max 5% vocht). 
Daarna met Südwest Innengrund W15 of Hydrogrund 
F15 behandelen. 
 
Bijzondere aanwijzing 
Aangebroken verpakking niet met water afdekken, 
maar met een folie afdekken. 
 
Beschermende maatregelen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen 
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot 
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
18-2-2022. 
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