
VERWERKING

VOORDELEN

•  Permanent en  
blijvend elastisch.

•  Ideaal voor het 
vullen van  
“werkende”  
scheuren.

•  Gebruiksklaar 
product.

CONSEILS DE POSE

De ondergrond nooit 
natmaken voor u  
FIBRELASTIC aanbrengt.

TECHNISCHE OMSCHRIJVINg.
FIBRELASTIC is een gebruiksklaar pasta-pleister met 
een hoog hars- en glasvezelgehalte.
FIBRELASTIC is in het bijzonder geschikt voor alle 
opvulwerken, zowel binnen als buiten. Dankzij zijn 
permanente elasticiteit volgt het de afwijkingen van 
de ondergrond zonder te scheuren en zonder dat 
er een scheurband aan te pas komt.

SAMENSTELLINg, VORM EN KLEUR.
Hars in emulsie, calciumcarbonaat, glasvezel en 
diverse toeslagstoffen.
De aangemaakte pasta is gebroken wit van kleur.

TOEgESTANE ONDERgROND.
• Gips.  • Metselwerk.
• Cellenbeton. • Hout.
• Cementpleister. • Gipsplaten.
• Buitenpleisterwerk. • Oude verf.
• Beton.  • Kalkzandsteen.

VOORZORgSMAATREgELEN.
Niet aanbrengen op een bevroren of natte onder-
grond of bij een temperatuur onder 5 °C.
Niet aanbrengen bij regenweer. Niet bedekken 
met cementgebonden pleisters. De korrelgrootte 
en de aanwezigheid van glasvezels maken een 
perfect gladde afwerking onmogelijk. 

VOORBEREIDINg VAN DE ONDERgROND.
De ondergrond moet zuiver, droog en stofvrij 
zijn en mag geen sporen van ontkistingsoliën 
bevatten.

AFWERKINg.
Na volledige droging mag het pleister afgewerkt 
worden met alle soorten verf, gipsgebonden of 
gebruiksklare pleisters.

TECHNISCHE EIgENSCHAPPEN.
• Viscositeit: (BV 1000/30 rpm): 300000 mPas.
• Densiteit: 1,3.
• pH: 6.
• Permanente elasticiteit.

VERPAKKINg.
Emmers van 1,5 en 5 kg.
Tubes van 300 gr.
Kokers van 310 ml.

OPSLAg.
9 maanden in de nog ongeopende originele verpak-
king, indien beschut tegen vorst en extreme hitte.

TOEPASSINg.
Aanbrengen met een plakspaan of een pla-
muurmes. 

VERBRUIK.
Ongeveer 1,3 kg/m²/mm dikte.

DROOgTIJD.
De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, 
de weersomstandigheden en de applicatiedikte: 
ongeveer 24 uur voor een dikte van 1 mm

FIBRELASTIC
SOEPEL VULPLEISTER

BINNEN - BUITEN

VERWERKINGSADVIES

SOEPEL  
VULPLEISTER
Dankzij zijn hoge  
harsen glasvezelgehalte, 
biedt dit vulpleister een 
grote elasticiteit die de 
vervormingen van de 
ondergrond makkelijk 
opvangt.
FIBRELASTIC is  
makkelijk te verwerken 
en maakt het gebruik 
van scheurbanden  
overbodig.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille lV - Classe 4 b.


