
Kodrin BL 94893

Plamuur voor binnen op basis van watergedragen bindmiddel

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen Sneldrogend.

  Geen geurbelasting.

  Goed schuurbaar.

  Makkelijk verwerkbaar.

Toepassing Het egaliseren van oneffenheden in verfsystemen voor binnen. De plamuur wordt vooral 
toegepast in combinatie met watergedragen verven. 

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities Omgevingstemperatuur: 8-30°C.

  Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethoden Met een plamuurmes.

Verwerkingsgegevens Type verdunning: geen verdunning (water) toevoegen.

Reiniging gereedschap Met koud of handwarm water. Geen heet water gebruiken!

Praktisch rendement Is afhankelijk van de aard van de ondergrond en de dikte van de plamuurlaag.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt > 100°C.

Wettelijke voorschriften De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, 
veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het 
productveiligheidsblad.

Eigenschappen

Glansgraad Mat.

Afleveringsviscositeit Pasteus.

Dichtheid Ca. 1,95 kg/dm3.

Vaste stof gehalte Ca. 77 gew.% = ca. 55 vol.%.

Vluchtige organische stoffen (VOS) < 100 g/l.

Droging bij 20°C/ 65% RV Overschilderbaar na: 1-16 h, afhankelijk van de laagdikte.

  Alvorens Kodrin BL over te schilderen met alkydharsverven moet een droogtijd van 
minimaal 4 h worden aangehouden.

  Doorgehard na: 16 h bij een laagdikte van 1 mm.

Verdere informatie

Verpakking Kunststof tubes van 200 ml en 1 l.

Houdbaarheid In onaangebroken verpakking minimaal 2 jaar. Vorstvrij bewaren.

Kleur Wit.
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Kodrin BL 94893

  Systemen

  Kwaliteit van hout
Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT 
en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 
“Houten gevelelementen”). 
Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of 
BRL 2903.

 

 

 

  Nieuw houtwerk (binnen)
Gronden met Rubbol BL Primer.
Plamuren met Kodrin BL.
Voor- en aflakken met Rubbol BL Satura of één van de andere Rubbol BL-aflakken. 

 

 

 

  Bestaand werk (binnen)
De ondergrond reinigen met Sikkens Super Cleaner en schuren. Eventuele 
ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kaal gekomen plaatsen bijgronden met Rubbol BL Primer.
Plamuren met Kodrin BL.
Voor- en aflakken met Rubbol BL Satura of één van de andere Rubbol BL-aflakken. 

 

 

 

 

Akzo Nobel Decorative Coatings bv, Sikkens Bouwverven, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling 
Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.De doeltreffendheid van onze 
systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het 
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft 
toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van 
goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren 
waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of 
de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit 
technisch documentatieblad zijn geldigheid. 
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