
Niboplan W 28
VULLEN, UITVLAKKEN, VERLIJMEN, VERANKEREN EN OPVOEGEN

VOORDELEN

- Absoluut krimpvrij

- Droogt scheurvrij, ook bij grote gaten

- Fijne structuur

- Zeer gemakkelijk te verwerken

- Goed schuurbaar

- Zeer goede hechting

- Voldoet aan de classificatie Q1-Q4

- Verrijkt met kunstharsen
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PRODUCT

Niboplan W 28 is een wandegalisatie op basis van anhydriet.

Door de speciale samenstelling krimpt het product niet en is

er een visuele controle van de uitharding.

TOEPASSINGEN

Niboplan W 28 is geschikt voor het uitvlakken van grote

oneffenheden bij binnenwanden en plafonds vóór men wil

behangen, schilderen of verder afwerken. Het laat zich

gemakkelijk enkele centimeters dik aanbrengen. Ook

geschikt voor het opvullen van scheuren en gaten en het

verankeren van elektriciteitsdozen, lasdozen ed. Doordat

het product (ook bij het vullen van grote gaten) niet krimpt

is één arbeidsgang voldoende. Niboplan W28 is ook geschikt

voor het verlijmen van gipsblokken,

gasbetonblokken, gipsornamenten ed.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet droog, voldoende draagkrachtig, vet-

en stofvrij zijn. Behang en verf verwijderen.

Geschikt op de meest gangbare ondergronden zoals

pleister, gipskartonplaten, beton, metselwerk, cement en

bouwplaten. De ondergrond dient niet te glad en normaal

poreus te zijn. Sterk zuigende en poederige

ondergronden voorstrijken met een aangepaste primer. Bij

twijfel ons raadplegen.

VERWERKING

In een schone aanmaakemmer de benodigde hoeveelheid

schoon en koud water gieten.

9,2 l water op 17,5 kg poeder

Niboplan W 28 al mixend toevoegen tot een homogene

massa ontstaat. Een zgn. “rijptijd” van 2 minuten is aan te

bevelen. Daarna nog kort mengen. Het mengsel binnen 30

minuten verwerken en laten drogen. In de meeste gevallen

is schuren overbodig. Eventuele kleine oneffenheden

kunnen vóór de definitieve doorharding gemakkelijk met

een natte spons worden verwijderd. Na uitharding kunnen

deze oneffenheden door schuren verwijderd worden.

Opmerking: Achterblijvende afgebonden resten in de

aanmaakemmer versnellen het afbinden van het

daaropvolgende mengsel.
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OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren. 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Kleur Verpakking Artikelcode
wit 17,5 kg papierzak 30128080

Technische kenmerken

Basis calciumsulfaat,

kunststofveredeld,

vezelversterkt

Verbruik ± 1,0 kg/m² per mm laagdikte

Verwerkingstemperatuur > +5°C

Verwerkingstijd bij +18°C ca. 30 minuten

Mengverhouding 9,2 l water op 17,5 kg poeder

Droogtijd 1 – 24 uur: afhankelijk van de

laagdikte

Reiniging gereedschap reinigen met water

pH-waarde ca. 7,5

GISCODE CP1

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  NL + 31 (0)73 6244244
 BE + 32 (0) 92551717


