
 

 

  BESCHRIJVING 

Bolivia Super-Plamuur is een kunsthars versterkte 

gipsplamuurpasta voor het vullen en egaliseren van 

minerale ondergronden alsook voor het vullen van 
naden tussen gipskartonplaten zonder nadenband.  

TOEPASSING 
Bolivia Super Plamuur is toepasbaar op alle minerale 

ondergronden (bv. beton, gips-, kalk- en cementstuc etc.) 

en op gipskarton-, gipsvezel-, cementvezel- en gelijkaardige 

droogbouwplaten. Niet geschikt voor plamuur- 

werkzaamheden aan hout, glas, kunststof en metaal. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS  
Kleur:   wit 

Toepassing:  binnen 

Geschikt voor:  minerale ondergronden 

Laagdikte:  tot 10 cm 

Grondstofbasis: natuurgips, kunsthars, methylcellulose 

Soortelijk gewicht: ca. 1,00 g/cm3  

pH waarde:   7-8  

Verwerkingstijd:         ca. 45 minuten bij 20°C 

Brandverloop:  A1 conform DIN EN 13501-1 

Buigtreksterkte: 387 N conform DIN EN 13963-3B 

Verpakking:  500 gram en 2 kg 

CE-conform volgens: DIN EN 13963 - plamuurtype: 4B  

DIN EN 13279-1  

Gips-oppervlakteplamuur: C7/20/2 

 

 
 

 

APPLICATIEGEGEVENS  
•  Verwerkingsmethode: plamuurmes 

•  Type verdunning:  water 

•  Condities: temperatuur min. 

5°C 

•  Verbruik: 1 kg poeder per m2 

bij 1 mm laagdikte 

•  Relatieve vochtigheid: max. 80% 

•  Aanbevolen laagdikte: 0 tot 10 cm 

 
 

 

 

 

 

SUPER PLAMUUR 

EIGENSCHAPPEN 

•   Voor het vullen en egaliseren van minerale ondergronden 

alsook voor het vullen van naden tussen gipskartonplaten 

zonder nadenband. 

•   Optimale hechting, ook op moeilijke ondergronden. 

•   Met vezel en kunsthars versterkt. 

•   Gelijkmatige droging zonder scheuren en krimpt niet. 

•   Verwerkbaar in laagdikte van 0 tot meer dan 10 cm. 

•   Circa 45 minuten verwerkbaar. 
•   Voor het plamuren volgens de kwaliteiten F1 - F3. 



 

 

 

 

BEHANDELING  
Voorbehandeling: De ondergrond moet droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Op zeer glad beton, de 

snijkanten van gips-karton, zanderige, krijtende en sterk zuigende ondergronden met bijvoorbeeld Flevopol uni 

aanbrengen. 

Gebruiksaanwijzing: 2 delen Super Plamuur in 1 deel schoon, koud water strooien (1 kg Super Plamuur in 500 

ml water),  3 minuten krachtig roeren en het product binnen 45 minuten verwerken. De eventuele 

oneffenheden van de nog niet droge plamuur met een vochtige sponsspaan glad maken of na volledige 

droging schuren. Indien nodig de geplamuurde plaatsen of het totale oppervlak schuren en met bijvoorbeeld 

Flevopol uni behandelen om ongelijkmatige droging van later aangebrachte bedekkingen te voorkomen. 

Voorzorgsmaatregelen: Aanwijzingen van de gipsvezel en gips-karton platen producent opvolgen. Niet 

verwerken onder een kamer- en ondergrondtemperatuur van 5 °C. Na gebruik het gereedschap direct reinigen 

met water. Gesloten en droog bewaren. 


