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fermacell Rolpleister & Structuurroller

Gebruiksklare rolpleister voor plafonds en
wanden

Toepassingsgebied
fermacell Rolpleister is een gebruiksklare decoratieve eindafwerking voor gipsachtige
(bijv. fermacell Gipsvezelplaten) of cementgebonden ondergronden (bijv. fermacell
Powerpanel H2O platen).

Eigenschappen en productvoordelen
 Eenvoudige verwerking, als een verf te rollen en naar wens te voorzien van structuur.

 Geen grondering benodigd, op fermacell Gipsvezelplaten en Powerpanel oppervlakken

 Stralend wit, licht gestructureerd (0,5 mm)

 Zeer goed dekkend, vaak voldoet maar 1 laag

 Op kleur te brengen met standaard mengkleurconcentraat tot max. 5 %

 Geschikt voor vele ondergronden: gipsplaten, cementgebonden platen, stuc, beton, etc.

 Voor wanden en plafonds in binnentoepassingen, voor huiselijke en professionele natte ruimtes,
als voor niet direct beregende buitentoepassingen.

 Zuinig, 10 kg is genoeg voor ca. 15–20 m2

 Geen gevaarteken, oplosmiddelvrij, dampopen, slijtvast

Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet zuiver, droog, draagkrachtig zijn en minstens een oppervlakte met
afwerkingsniveau C hebben (HAO-versie 2009). Hechtingsverminderende restmaterialen
moeten verwijderd worden. De zuiging van de ondergrond moet gecontroleerd worden. Bij
zwak zuigende en zuigende ondergrond (zoals gipsvezelplaten en cementgebonden platen)
met 1:1 waterverdunde fermacell Rolpleister voorstrijken of bij sterk zuigende
ondergrond met een hiervoor geschikte grondering voorstrijken. Ondergronden met open
poriënstructuur (zoals cellenbeton) moeten eerst glad afgewerkt worden. Op Powerpanel
H2O in niet direct beregende buitentoepassing is de toepassing van een geschikt volvlaks
weefsel noodzakelijk. Dit weefsel kan bijvoorbeeld in een dunne laag Powerpanel
Afwerkmortel worden ingebed. Bij plafonds met beperkte esthetische eisen kan het
weefsel achterwege blijven . Haarscheuren in het oppervlak zijn dan echter mogelijk
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Verwerking
Inhoud van de emmer grondig doorroeren, ook na een werkonderbreking. Na
voorbehandeling van de ondergrond fermacell Rolpleister onverdund met de fermacell
Structuurroller kruisgewijs aanbrengen. Aansluitend de gewenste structuur aanbrengen.
Bij inwendige hoeken is het om een gelijkmatige structuur te verkrijgen aan te bevelen
wand voor wand te werken. Hiertussen droogtijd
aanhouden en de reeds gedroogde wand afplakken . Natte oppervlakten tegen tocht
beschermen. Daarnaast de verwerkingsrichtlijnen van de betreffende ondergrond
aanhouden. Reinigen het gereedschap direct na gebruik met water.

Materiaalkarakteristieken
Verbruik Ca. 0,5-0,7 kg/m² per laag
Verwerkingstemperatuur +5 tot +25˚C
Droogtijd Ca. 6 tot 12 uur
Levereenheid Kunststof emmer à 10 kg
Opslag 12 maanden, koel en vorstvrij
Kleur Wit, mat

Dealergegevens
Rolpleister Structuuroller

Artikelnummer 79168 79170
UAC-nummer 4007548014434 4007548014540
Douanetariefnummer 32149000 96034090000
Aantal/ doos 40 emmers 640 stuks.
Aantal/ pallet -- 40 stuks.
Gewicht/ pallet ca. 425 kg ca. 140 kg


