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Gerko Multi Light Plamuur is een universele lichtgewicht polyester plamuur. Het lage soortelijk 
gewicht maakt het mogelijk om oneffenheden en deuken op te vullen met aanzienlijk minder 
product (in gewicht) in vergelijking met conventionele plamuren. Soortelijk gewicht: 1,3 kg/L. 

Conventionele plamuur: 2 kg/L. Uitstekende hechting op gegalvaniseerde en elektro-zink 
gecoate metalen, aluminium en stalen oppervlakken. Bevat glazen bollen als vulmateriaal. Zeer 
gemakkelijk te verspreiden. Kleur verandert van blauw naar grijs tijdens het droogproces. Klaar 

om te schuren als de kleur grijs is.

EIGENSCHAPPEN

• Universele lichte polyester plamuur
• Extreme hechting op metalen oppervlakken
• Kleurverandering om de timing van het begin van 

het schuurproces te vergemakkelijken
• Hoge stabiliteit in het blik
• Met glazen bollen als vulmateriaal
• Lage krimpverhouding
• Trillingsbestendig en flexibeler op dun metaal
• Combineert uitstekende schuureigenschappen met 

een absoluut compact oppervlak

 FYSIEKE EIGENSCHAPPEN 

Code Omschrijving Formaat: 
gr/liter

Kleur Na drogen Stuks per 
doos

Dozen per 
pallet

MLP10 Multi Light Plamuur 1300 gr/1 L Lichtblauw Lichtgrijs 6 288

MLP35 Multi Light Plamuur 3900 gr/3 L Lichtblauw Lichtgrijs 4 144

 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 244 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is <100 g/liter.

 OPSLAGVOORWAARDEN 

Gerko multi light 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.

MULTI LIGHT PLAMUUR
TECHNISCHE FICHE

• Gemakkelijk te schuren
• Extreme hechting op diverse ondergronden zoals 

staal, E-coat, gegalvaniseerd staal, glasvezel-
versterkte kunststoffen (GFK) en hout

• Korte droogtijd
• Soortelijk gewicht 1,3 kg/L
• Kleur: lichtblauw
• Verharder: BPO rood
• Mengverhouding in %: 2-3
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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 Multi Light + 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.

MULTI LIGHT PLAMUUR
TECHNISCHE FICHE

Densiteit 20’C Hardheid (Shore 0) 30 min

1.5 gr/cm3 / ± 0.1 60 - 65 / ± 5

GROF SCHUREN EIND SCHUREN

P80 - P120 P180 - P240


