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Direct verwerkbare spuitplamuur

SHEETROCK® ProSpray Light

SHEETROCK® SPuiTPLamuuR Pro-Spray Light

•  In plaats van tijdrovend handmatig plamuren

•  Bespaart tijd en geld

•  Moeiteloos opbrengen

•  Voor de meest verschillende ondergronden

•  Geoptimaliseerde consistentie

•  Sneldrogend

•  Perfect vulvermogen

•  Eenvoudig te schuren

Voor het eerst een Voegmiddel waarmee je goed kunt Vullen en finishen



SHEETROCK® spuitplamuur Pro-Spray  
is een kant-en-klaar gemengde plamuurmassa  
voor het opbrengen op volledige oppervlakken, 
geschikt voor wanden en plafonds van gipspla-
ten, beton en andere ondergronden met airless 
spuitapparatuur.

In vergelijking met het traditionele handmatige 
plamuren worden hoogwaardige oppervlakken  
(Klasse A) tot stand gebracht in veel minder tijd 
en met beduidend minder moeite.  De formule 
van SHEETROCK® spuitplamuur is speciaal 
aangepast aan het machinaal opbrengen met 
airless spuitapparatuur. SHEETROCK® spuitp-
lamuren presteren wat betreft doorstroomge-
drag, vulvermogen, inzakgedrag en droogtijd 
in vergelijking met traditionele spuitplamuren 
beduidend beter.  
Er zijn 2 soorten: Light en Plus.

VOORdELEn
• Gebruiksklaar materiaal
• Mengen is overbodig
• Tijdsbesparing
• Sneller opbrengen
• Krachtbesparend opbrengen
• Beter vulvermogen
• Beter drogingsgedrag
• Beter krimpgedrag
• Eenvoudig te schuren
• Perfect oppervlak
• Minder klachten

VERbRuiK
Bij een laagdikte van 1 mm ca. 1 l/m2

VOORbEREiding
De ondergrond dient droog en vrij van vet, olie, 
schimmels, uitslag, stof en andere oppervlak-
teverontreinigingen te zijn. Een ondergrond van 
beton of pleisterwerk dient volledig droog en 
uitgehard te zijn. Resten dienen verwijderd te 
worden. Gaten dienen te worden gevuld met 
SHEETROCK® Plus 3 plamuur, oneffenheden 
in het oppervlak dienen te worden geëgaliseerd.

Voegen tussen gipsplaten  
dicht plamuren en finishen.

gEbRuiK
Om bij airless spuiten de beste resultaten 
te krijgen, dient professionele apparatuur 
te worden gebruikt, bijvoorbeeld de Wagner 
zuigerpomp HC 45 of HC 55. Wij bevelen een 
sproeierdikte van 0,023” tot 0,031” aan. De 
afstand tot het oppervlak dient tijdens het 
spuiten ca. 50 cm te bedragen, het pistool dient 
loodrecht op het oppervlak te worden gehou-
den. Bij het opbrengen het pistool gelijkmatig 
en evenwijdig aan het oppervlak bewegen. Eerst 
horizontaal spuiten, de banen kunnen elkaar 
50% overlappen om gelijkmatige opbrenglaag 
te bereiken. Vervolgens verticaal opbrengen.

De laagdikte kan op gladde oppervlakken nat  
tussen 0,4 en 0,8 mm bedragen, op ruwe 
oppervlakken tussen 0,6 en 1,2 mm. De maxi-
male laagdikte bedraagt 2 mm.

Met de passende opzetstukken voor het pistool  
kan een gespikkeld oppervlak worden bereikt.

Desgewenst kan SHEETROCK® spuitplamuur 
ook met een spaan handmatig worden opge-
bracht.

VERdERE bEwERKing
SHEETROCK® spuitplamuur na het opbrengen 
volledig laten drogen. Indien nodig kan het ma-
teriaal met schuurpapier 150 of fijner worden 
geschuurd. Grover schuurpapier kan leiden
tot groeven.

Het oppervlak vervolgens met een geschikte 
grondlaag en met een verfsysteem afmaken.

dROOgTijd
Handdroog onder normale omstandigheden  
(23 °C / 50% rel. luchtvochtigheid) na 45 - 60 
minuten. Volledig droog na ca. 90 minuten. 

Uitgehard na ca. 24 uur. Grotere laagdikten, een 
hogere luchtvochtigheid en lagere temperaturen 
vertragen het droogproces.

REPaRaTiES
Het oppervlak dient volledig droog te zijn.  
Loszittend materiaal verwijderen.  
Met schuurpapier 150 schuren.  
Stof verwijderen en met een spaan bijplamuren.

bEPERKingEn
Product-, lucht- en ondergrondtemperaturen  
dienen ten minste 13 °C te zijn.

Het materiaal kan niet met een  
roller worden opgebracht. 

Afgewerkte oppervlakken met een kleursysteem 
veredelen, onbehandelde oppervlakken zijn niet 
afwasbaar en niet schuurbestendig.

Op een glanzende ondergrond dient  
voor het opbrengen van het spuitplamuur  
een hechtgrondlaag te worden aangebracht.

VERPaKKingSEEnHEdEn
15 l-zak / 16,5 kg.

ProSpray Plus is ook in emmers verkrijgbaar.
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