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Gerko Faser Plamuur is een polyester plamuur versterkt met glasvezel om de weerstand 
te vergroten. Geschikt voor het repareren van polyester onderdelen en verroeste metalen 

delen. Plamuur met zeer gemakkelijke applicatie-eigenschappen. Goede hechting op 
verschillende ondergronden. Deze glasvezelplamuur heeft niet alleen een breed scala 

aan oppervlaktetoepassingen, maar ook verbeteringen in het verspreidingsgedrag en de 
schuurbaarheid.

 EIGENSCHAPPEN 

• Universele polyesterplamuur met glasvezels voor het opvullen van grotere oppervlakken en grotere oneffenheden
• Geïmpregneerde vezels voor gemakkelijk en egaal uitsmeren
• Perfect voor polyester toepassingen en reparaties
• Hoge mechanische sterkte met behoud van goede flexibiliteit
• Voor het overbruggen van scheuren, kleine gaatjes en doorgeroeste plekken
• Uitstekend schuurbaar, te beginnen met P120
• Waterbestendig; ideaal voor scheepsreparaties
• Goede hechting op glasvezelversterkte materialen
• Hoge stabiliteit
• Kleur: groen
• Verharder: BPO rood
• Mengverhouding in %: 2-3

 FYSIEKE EIGENSCHAPPEN 

Code Omschrijving Formaat: gr/liter Kleur Stuks per doos Dozen per pallet

FP18 Faser Plamuur 1800 gr/1.06 L Groen 6 288

 VOC INFORMATIE 

De EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie: IIBb) in gebruiksklare vorm is 250 g/liter. Het VOS-gehalte 
van dit product zoals ontvangen is 259 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is <100 g/liter.

 OPSLAGVOORWAARDEN 

Gerko faser plamuur dient in de originele verpakking met goed gesloten deksel op een koele plaats bewaard te 
worden. Onder de juiste omstandigheden is het product een jaar houdbaar bij temperaturen tussen + 5°C - + 25°C.

FASER PLAMUUR
TECHNISCHE FICHE
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 VOORBEREIDING 

Alle ondergronden grondig reinigen en schuren. Voor verdere behandeling nogmaals reinigen met 
aceton of thinner.

OR

 PRODUCTMIX 

Per volume: Gerko Fiber + 2% 
Verharder Dibenzoyl Peroxide Paste-Red
5 - 6 min bij 20°C

 AANBRENGEN 

Met een plamuurspatel. In lagen aanbrengen met gelijkmatige stevige druk. Niet 
allemaal tegelijk aanbrengen.

 DROOGTIJD 

2 - 3 min bij 50% kracht (korte golf)
De droogtijd kan variëren naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad.

 SCHUREN 

 FLEXIBILITEIT 

Flexibiliteit (200µm) (Stick test)
45° Geen scheuren of breuken.

 VEILIGHEID 

Brandbaar. Schadelijk voor de gezondheid bij inademing. De damp kan spontane vlammen ver-
oorzaken. Het is irriterend voor de ogen en de huid. Eet, drink of rook niet tijdens het gebruik van 
het product. Adem de damp niet in. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen 
en medische hulp inroepen. Bij inslikken niet braken en onmiddellijk een arts raadplegen. Gebruik in 
goed geventileerde ruimtes, ver van hitte en vlammen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Plaats 
ongebruikt mengsel niet terug in de vorm. Mag alleen worden gehanteerd door getrainde profes-
sionals.

FASER PLAMUUR
TECHNISCHE FICHE

Densiteit 20’C Hardheid (Shore D) 30 min

1,7 gr/cm³ / ± 0,1 65 - 70 / ± 5

GROF SCHUREN EIND SCHUREN

P80 - P120 P180 - P240


