
 BAGAR® AIRLISS G

N° 2.150

sac

25 kg

seau plastique

25 kg

ALGEMENE INFORMATIE

 OMSCHRIJVING
• Gebruiksklare witte spuitplammur geschikt voor machinale verwerking met airless spuitmachine  
• Speciale airless formule

 TOEPASSING
• Dunbepleisteren van muren en plafonds in binnenbereik 
•  Ideaal als voorbereiding vóór een afwerking met behang,lichtgewicht wandbekleding,  

matte of gesatineerde verf
•  Kan binnenshuis aangebracht worden op alle courante ondergronden

PRODUCTVOORDELEN

 4 keer sneller aan te brengen dan traditionele gipspleisters 
 Bijzonder hoog vulvermogen
 Zeer gemakkelijk verspuitbaar met airless
 Reiniging van gereedschap met water
 Makkelijk op te schuren
 Zéér wit
 Kan handmatig worden aangebracht 



N° 2.150  BAGAR® AIRLISS G

VERWERKING
 VOORBEREIDING Mengen vóór gebruik

 VERDUNNEN  Maximaal 3%, indien nodig 

  TOEPASSING

• Gereedschap   Airless spuitmachine (debit minimaal 5l/min), met spuittips van 0,27” tot 

0,033” en een hoek van 50° en 60°. Volg de instructies in de gebruikershan-

dleiding bij de machine en de aanbevelingen van de fabrikant m.b.t. het juiste 

gebruik (druk, spuittips,enz.) 

Geen zeef of filter nodig bij het gebruik 

Breed plamuurmes

• Voorwaarden  Niet gebruiken bij temperaturen beneden +8°C of boven +30°C, of bij een 

relatieve vochtigheid boven 65%

• Schoonmaken van Met water, onmiddellijk na gebruik      

het gereedschap

  MAXIMAAL LAAGDIKTE 3 mm per laag

  GEMIDDELD VERBRUIK  Tussen 0,8 en 1,5kg/m² per laag, afhankelijk van de vlakheid van de 

ondergrond en gewenste afwerking

 ONDERGRONDEN  Beton, cellenbeton, baksteen, betonblok, cementpleister, gipspleister, gipsplaat, 

oude verf, glasvezel, BAGAR® plamuur pleisters 

De ondergrond moet droog, zuiver, vetvrij, draagkrachtig en stabiel zijn volgens 

de vereisten van het dtu (59.1 en 59.4)

 EXTRA BUITENLAAG  BAGAR® plamuur pleisters, behang, lichtgewicht wandbekleding, matte of 
gesatineerde verf

TECHNISCHE GEGEVENS
 VOORSTALLING  Gebruiksklare watergedragen plamuur

 SAMENSTELLING  Acrylharsemulsies , cellulosederivaten, 

diverse minerale vulstoffen en toeslagstoffen

 DICHTHEID 1,7 +/- 0,1

 pH 8 +/- 1

 KLEUR Wit

  WACHTTIJD  Na het volledig opdrogen

 CLASSIFICATIE   NF T 36-005 - Familie III, klasse 2 
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 BRANDKLASSE  EUROCLASS A2 - s1, d0

PV beschikbaar op eenvoudig verzoek

  GEZONHEID EN VEILIGHEID  Veiligheidsfiches op verzoek beschikbaar of terug te vinden op www.quickfds.com

 VERPAKKING  In plastic zakken van 25 kg met handvat (40 zakken / pallet) en plastic emmers 

van 25 kg 

  OPSLAG  9 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking en 

beschermd tegen vorst, vochtigheid en warmte (max. + 30°c)

Deze specificatiefiche annuleert en vervangt alle 
voorgaande fiches die betrekking hebben op dezelf-
de producten.

Datum van publicatie: juli 2010

Het doel van deze specificatiefiche is onze klanten te 
informeren over de eigenschappen van ons product. 
Deze informatie komt echter niet in de plaats van een 
beschrijving die specifiek betrekking heeft op het 
type en de toestand van een bepaalde ondergrond. 
Aangezien de technische vooruitgang niet stilstaat, is 
het de verantwoordelijkheid van onze klant om vóór 
het gebruik bij ons te informeren of er geen recentere 
versie van dit specificatieblad is verschenen.


