ProGold. Werkt perfect. Altijd.

Technische Fiche	

ProGold
Overschilderbaar Vliesbehang
Omschrijving

ProGold overschilderbaar vliesbehang is een dimensiestabiel, glasvezelvrije en gladde
muurbekleding die samengesteld is uit cellulose.
Kan ook gebruikt worden als basis om te behangen. Leverbaar in 130 of 150 gr/m².
Overschilderbaar met Sigma latex- en acrylverven .

Gebruiksdoel

Het afwerken van wanden en plafonds zowel bij nieuwbouw als bij renovatie en onderhoud.
Toepasbaar op verschillende ondergronden

Voornaamste
kenmerken

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleur en glans

Onafgewerkt: Wit
Wij adviseren om dit product altijd te overschilderen. (zie hoofdstuk systemen)

Basisgegevens

Ondergrondcondities

Maatvast.
Glasvezelvrij
Irritatievrij
Eenvoudig aan te brengen.
Stoot- en slagvast.
Overbrugt kleine scheuren en barsten.
Naadloos te verwerken.
Overschilderbaar met dispersiemuurverven.
Moeilijk ontvlambaar.

Vliesbehang 130 Gr

Vliesbehang 150 Gr

Gewicht (ISO 536)

+/- 130 Gr/m²

Gewicht (ISO 536)

+/- 150 Gr/m²

Dikte (ISO 534)

+/- 285 µm

Dikte (ISO 534)

+/- 325 µm

Afmeting

25m x 1m

Afmeting

25m x 1m

Brandklasse

C-s1, d0

Brandklasse

C-s1, d0

De ondergrond moet schoon, droog, vlak, vast, vrij van stof, egaal van kleur en licht absorberend
zijn Te sterk zuigende, niet vaste en korrelige ondergronden (ook gipsplaten) met een
hechtprimer behandelen en goed laten drogen. De hechtprimer zo verdunnen dat de ondergrond
niet volledig afgesloten is.
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ProGold
Overschilderbaar Vliesbehang
Verwerkingscondities

Het vlies afsnijden met het ProGold Afbreekmes of eventueel afknippen (op kamer hoogte plus 5
à 10 cm overlengte). Over de breedte van 1 à 2 banen de ProGold vliesbehanglijm met een
ProGold vachtroller gelijkmatig aanbrengen. Machinaal aanbrengen met een
behanginlijmapparaat is uiteraard ook mogelijk. Slechts zoveel lijm aanbrengen als in 20
minuten kan worden verwerkt. De eerste baan langs een uitgezette loodlijn in de nog natte
lijmfilm aanbrengen en met de ProGold Behangspatel in neerwaartse richting tegen de wand
drukken. De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden. Correcties zijn mogelijk binnen de
open tijd. Voor de volgende banen dezelfde werkwijze; elke baan wordt stotend geplakt (rand
tegen rand)

Systemen_progold

Onbehandelde minerale ondergrond
• Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige
cementhuid verwijderen.
• De ondergrond vlak en glad pleisteren overeenkomstig tabel oppervlaktebeoordelingscriteria
‘stukadoorwerk binnen’: Groep 1.
• Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met
Sigmafix Universal.
• ProGold Vliesbehanglijm aanbrengen.
• ProGold overschilderbaar vliesbehang strak en stotend plakken.
• Na droging afwerken met een laag Sigmatex Semi-Gloss, Sigmatex Satin of Sigmatex
Superlatex Matt.
In verband met de dekking kan het nodig zijn een tweede laag muurverf aan te brengen. Voor
het bereiken van een optimale glans, reinigbaarheid en schrobvastheid, kan eveneens een
tweede laag noodzakelijk zijn.
Opmerkingen
Toepassing van andere lijmsoorten en/of muurverven dan hierboven genoemd, kan aanleiding
geven tot defecten. Voor technische informatie over de lijm verwijzen wij u naar de technische
fiche ProGold Vliesbehanglijm.

Instructies voor
gebruik

Lijmtechniek
• Het behang afsnijden met een scherp mes of eventueel afknippen op kamerhoogte plus
overlengte;
• ProGold Vliesbehanglijm met een ProGold Verfrol over de breedte van 1 tot 2 banen
gelijkmatig op de wand aanbrengen. Verbruik 150 à 200 g/m2.
• De eerste baan langs een uitgezette loodlijn aanbrengen en met de ProGold Behangaandrukrol
voorzichtig en gelijkmatig aanduwen en luchtblazen vanuit het midden naar de zijkant toe
verwijderen.
• De overlengte bij het plafond en de plint afsnijden.
• Voor de volgende banen geldt dezelfde werkwijze. Elke baan wordt stotend geplakt (rand
tegen rand) of kunnen over elkaar worden geplakt en dubbel worden door gesneden.
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PPG Coatings bvba/sprl ,Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31e-mail: info@progold.be, website : www.progold.be
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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