
Alltek Diamant, is een gestructureerde plamuur met zeer hoge weerstand, afwasbaar, zeer wit.
Alltek Diamant is uitermate geschikt voor ruimten met veel verkeer.
Door zijn hardheid en grote weerstand tegen vocht, is Alltek Diamant zeer gemakkelijk
te reinigen.

Binnen en buitenmuren.
Met Alltek Diamant kunnen decoratieve effecten bekomen worden.
Alltek Diamant kan in de massa worden gekleurd.

BESCHRIJVING

BESTEMMING 

Vuurbestendigheid
volgens Europese normen EN 13501-1 – A2-s1,d0

Klaar voor gebruik

Eenvoudig in gebruik

Ergonomisch en snel te gebruiken

Zeer goede hechting

Classificatienormen
AFNOR NF T 36-005
AFNOR NF T 30-608
Abrasion humide : catégorie A selon la norme NF 30608
>3000 cycles selon la norme DIN 53778

EIGENSCHAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING

1 jaar te bewaren in de originele ongeopende
verpakking, vorstvrij bewaren en niet blootstellen
aan hoge temperaturen.

Emmer van 25 kg 
Zak van 25 kg

VERPAKKING EN BEWARING

Fiches op te vragen via : security.data@icp-alltek.com

HYGIENE EN VEILIGHEID

1L per m2 per mm laagdikteX/m2

verbruik

+5°C à +30°C
verwerkingstemperatuur
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verwerking  AIRLESS OF MANUEEL

plamuur in  PASTA

KANT-EN-KLARE PLAMUUR, , ZEER HOGE WEERSTAND

7,2 / 9,2
PH

pH

< 5 g/l
hoeveelheid voc

VOC1,’4 +/- 0,1
dichtheid

Water
reiniging

Ondergronden:
Gegoten beton, brute beton
Bakstenen, plaaster, plaasterplaten
Hout en afgeleiden, oude verflagen die zich in goede staat bevinden

Voorbereiding van de ondergrond:
De ondergronden, voorbereidende werken, manier van verwerken zullen conform zijn
aan DTU en installatienormen.

Verwerking:
Wormpomp

0,3 W/m2
warrmtegeleiding

ZEER VULLENDE SPUITPLAMUUR, AIRLESS TE VERWERKEN

Alltek Y-Max is een plamuur speciaal ontworpen voor het gebruik op cellen betonblokken.
-Zeer vullend
-Klaar voor gebruik, niet nodig om te mengen
-Geen verlies
-Eén product voor het volledige afwerkingsproces
-Zeer weinig afwerking
-Manueel of airless te verwerken
-Kleuren: wit en grijs

Kant-en-klare plamuur, aan te brengen in 2 lagen op cellen betonblokken of beton
met grote oneffenheden.

-Eenvoudig in gebruik

-Zeer goed hechting

-Eenvoudig te schuren

-Zeer glad te zetten

-Brandweerstand: volgens Europese normen 
EN 13501 -A2-s1,d0

-Classificatie:
AFNOR NF T 36-005 famillie III classe 2
AFNOR XP T 30-608

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
-De blokken moeten opgevoegd zijn, maskeer eventuele oneffenheden in de ondergrond

GEBRUIK:
-Breng een eerste gladde en dikke laag aan (3mm), na droging een tweede minder dikke laag 
aanbrengen.
-Na droging, de muur schuren met een schuurmachine als men een zeer gladde muur wil bekomen 
die klaar is om te schilderen.
-Manueel
-Hoge drukpomp “AIRLESS” >5,00L

ZORG VOOR VOLDOENDE VERLUCHtING VOOR EEN SNELLERE DROGING

-Emmer: 21Kg (15L)
-Zak: 21Kg
-Vat: 168Kg (120L)


