
 

  

Polyfilla Schilderskit 

1. Productomschrijving 

Egaliseren: grote oppervlakken 0-2 mm. 

Pasta – gebruiksklaar. 

Eenvoudig glad te strijken met de Rolbare Afwerkplamuur Roller & Strijker. 

Toepassingsgebied 

Geschikt voor gebruik binnen. Eenvoudig gladmaken van gestructureerde muren, muren met 

sierpleister (crepi) of structuurverf, muren met glasvezel- of glasweefselbehang, beschadigde 

muren en cellenbeton. Ideale grondlaag voor schilderen en behangen. Niet geschikt voor muren 

met vochtdoorslag.  

 

Eigenschappen 

Vult en egaliseert tot 1,5 mm in 1 laag. Licht zelf nivellerend bij kleine oneffenheden. Gemakkelijk 

aan te brengen door semi-lichtgewicht formule. Goed schuurbaar. Maximale diepte: 2 mm. 

Kleuren 

Gebroken wit 

Verpakkingen 

5l, 10l 

 

2. Verwerking van het product 

Droogtijd 

Droog: na 8-12 uren (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur). 

 

 

 

 

Rolbare Afwerkplamuur 



 

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing 

Voorbereiding ondergrond 

Benodigd gereedschap: Rolbare Afwerkplamuur Roller en Strijker. Gaten dieper dan 1,5 mm eerst 

vullen met een vulmiddel. Grote uitstekende oneffenheden met een plamuurmes afsteken. De 

ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Stukken glasvezelbehang die niet goed 

vastzitten, verwijderen. Poederende, slecht hechtende of gruizende ondergronden eerst 

voorbehandelen. Nicotine- en lekkagevlekken eerst voorbehandelen met Polyfilla Vlekken Primer. 

Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Voor gebruik goed doorroeren. Het goed doorgeroerde product rechtstreeks uit de emmer 

aanbrengen op de muur met de Rolbare Afwerkplamuur Roller. Het product eerst in verticale 

banen aanbrengen en daarna horizontaal rollen om een optimale verdeling van de pasta te 

verkrijgen. Het product moet tussen de ca. 20-30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken 

(afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond). Dus niet meer product aanbrengen 

dan dat binnen 30 minuten verwerkt en gladgestreken kan worden. Met de Rolbare 

Afwerkplamuur Strijker de muur gladstrijken in banen van boven naar beneden.  

Tip: Indien het product aan het oppervlak iets te ver gedroogd is, eventueel licht met water 

bevochtigen d.m.v. een plantenspuit om gemakkelijker glad te kunnen afwerken.  

Tip: Eerst de onderste 30-35 cm boven de vloer gladstrijken door van onder naar boven te 

strijken. 

Na minimaal 6 uren kan de 2
de

 laag aangebracht worden. Indien er nog enkele oneffenheden 

overblijven, kunnen die na droging eenvoudig met fijn schuurpapier weggewerkt worden. Rolbare 

Afwerkplamuur is na 12 uren droog (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, luchtvochtigheid en 

temperatuur) en klaar voor verdere afwerking. 

 

Afwerking 

Na droging overschilderbaar met alle soorten verf of te behangen. 

 

 4. Veiligheid en bewaring 

Veiligheid 

Buiten het bereik van kinderen houden.  

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen. 

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of 

internationale regelgevingen.  

 

 

 

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn 

gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele 

aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum. 

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000 

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245 

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11 
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