Product Informatie Blad

ProMix Premium
Beschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruiksklare witte voegpasta
Luchtdrogend product
Ultrafijne granulometrie
Licht en zeer soepel smeerbaar
Geen verpoedering, makkelijk te schuren
Uitstekende hechting
Hoog vullend vermogen - lage krimp
Handmatig of met Airless-machine te verwerken
Verpakking: emmer 20 kg (17 L)

ProMix Premium kan als vullaag en/of als eindlaag toegepast worden.
Breng de vullagen aan met voldoende tussentijdse droogtijd (24 à 48 u, naar gelang klimatologische omstandigheden).
Optimaal rendement bij ABA voegen door een combinatie van 1 laag Rifino Premium als  voegenvuller en 1 laag ProMix
Premium als eindlaag.

Toepassingsgebieden
Kant en klaar voegproduct:
• voor het afvoegen van Gyproc platen met ABA kantvorm;
• voor het plakken van papieren voegband in hoeken (manueel of machinaal - Airless);
• als eindlaag van het voegwerk, op de JointFiller 45 of 120, JointFiller Vario of  Rifino Premium;
• voor het homogeen afwerken van het gehele oppervlak van Gyproc platen (handmatig of met Airless-machine)

Verwerking*
•
•
•
•

ProMix Premium wordt handmatig of met Airless machine aangebracht.
De pasta is gebruiksklaar; omroeren of aanlengen met water is niet nodig.
Handmatig aan te brengen met behulp van een stalen plakspaan.
Machinale verwerking in combinatie met een daarvoor geschikte Airless-machine (werkdruk 180 à 210 bar)*

* Raadpleeg onze technische systeembrochures of onze website www.gyproc.be voor een optimale toepassing van wapeningsband of voegtechniek.

Technische specificaties
Vorm

Pasta

Kleur

Wit

Verwerkingstijd

Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact

Uithardingstijd (wachttijd)

24 tot 48 uur, volgens laagdikte en (klimaat-) omstandigheden

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing. Per emmer varieert dit naar gelang
toepassing van 13m² (volledige voegafwerking + skimmen) tot 60 m² (vullen van voeg).

Laagdikte

0-3 mm

Verwerkingstemperatuur

5 °C < t < 30 °C

Voldoet aan volgende norm

3A - EN13963

Bewaring

Droog en vorstvrij in gesloten verpakking,
9 maanden vanaf de datum die op de verpakking gedrukt staat.

Verpakking

Emmer 20 kg
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Belangrijk
• Bij behangwerken enkel lijmproducten op basis van methylcellulose gebruiken.
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