BINNEN
BUITEN

COSMOBOIS

Eigenschappen

Houtplamuur.
Zeer gemakkelijk verwerkbaar - vlot schuurbaar.
Sneldrogend.
Na 10 minuten volledig krimpvrij uitgehard.
Kan worden aangekleurd*.
Overschilderbaar met alle afwerklagen.
* COSMOBOIS kan worden aangekleurd met universele kleurmiddelen (maximaal 2 % kleurmiddel),
voor de plamuur met de verharder wordt gemengd.

Toepassingen

• Binnen / Buiten.
• Meubels, deuren, luiken,terrassen, tuinmeubels...
• Horizontale en verticale oppervlakken.

Verwerkingsadvies

De ondergrond moet schoon, droog en ontstoft zijn. Indien nodig schuren.
Broze delen eerst verwijderen.
Het mengsel plamuur + verharder niet aanmaken in de oorspronkelijke verpakking.
Bewaren bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Altijd eerst uittesten op een restje hout.

Gereedschap

Smalle spatel, brede spatel, verfpistool.

Verwerking

De pasta in het blik omroeren met een spatel.
Schuren: Droog schuurpapier, alle korreldiktes naargelang van de afwerking.
De benodigde hoeveelheid plamuur uit het blik nemen en mengen met de verharder. Meteen
verwerken (bij ongeveer 20°C). Met 2 % verharder begint de plamuur na 10 minuten hard te
worden.
Als indicatie: een ‘koffieboon’ verharder voor een ‘noot’ plamuur. De plamuur dik uitsmeren met een
spatel. Laten drogen en daarna bewerken als echt hout.
24 uur wachten om elektrisch gereedschap (freesmachine, schuurmachine...) te gebruiken.
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Het gereedschap schoonmaken met een solventreiniger: synthetische thinner of aceton.

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com
DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099
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Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.
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