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Jansen Ahrweissal lakplamuur 
Jansen Ahrweissal lakplamuur is de vertrouwde, ouderwets goede, synthetische Jansen-plamuur voor het verkrijgen van gladde 
oppervlakken op kozijnen en deuren in binnen- en buitensituaties. 
 
 

 
 
 
 
 
Toepassing 

 Voor het verkrijgen van gladde, ook grotere  
oppervlakken, als deuren, panelen, kozijnen en andere 
oppervlakken van hout en metaal. 

 Binnen- en buitensituaties. Buiten dient de plamuur zo 
snel mogelijk te worden afgelakt. Zonder over te lakken 
in de buitensituatie, kan door het zwellen en krimpen van 
het hout, de plamuur afbladderen. 

 
Eigenschappen 

 Synthetische plamuur 

 Plamuren zonder schuren door natrekken met schoon 
plamuurmes 

 Grote vlakken plamuren door lange open tijd 

 Tot wel 5 lagen per dag  

 Korte, boterzachte structuur, lichte verwerking 

 Geen velvorming en aandrogen op het mes 

 Overschilderbaar met kunstharslakken en 
waterverdunbare lakken. 

 
Product 
Bindmiddelbasis:  Combinatie van kunstharsen 

                             
Kleur:  wit 
 
Verpakking:  150 gr., 400 gr., 800 gr., 2,5 kg.  
 
Pigment:   Wit pigment, speciale vulstoffen 
 
Dichtheid:  ca. 1,840 g/cm3 
    
Opslag:  Koel, goed afgesloten, vorstvrij en  
 tegen zonlicht beschermd.  
 
 
 
 
 

Applicatie 
Met elk type plamuurmes 
Na gebruik, plamuur in het blik, met folie en een laagje 
water afdekken   
 
Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met 
terpentine , wasbenzine, Südwest Nitroverdunning V33  
 
Temperatuur  
Verwerking tussen 10°C - 30°C. 
 
Droging  
(+23°C / 60% relatieve luchtvochtigheid) 
Volgende laag: na ca. 30 min 
Overschilderbaar: Volgende dag 
 
Meerdere lagen per dag aan te brengen, ook nat in nat.  
Laagdikte max. 500 mu. nat. Bij het aanbrengen van een 
hogere laagdikte adviseren wij Jansen Rapid plamuur of 
Jansen 2-K polyesterplamuur. 
Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte 
en omgevingsfactoren. 
  
Ondergrond 
De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, 
spanningsvrij en draagkrachtig zijn.  
Poreuze en zuigende ondergronden vooraf gronden. 
 
Onbewerkt hout 
Eerst gronden met Südwest Uni-Grond of Südwest 
Acryl All-grund.  
  
Intacte oude laklagen  
Dofschuren.. 
  
IJzer/Staal  
Met Südwest All-grund of Südwest Acryl All-grund gronden. 
 
Pleisterwerk  
Op pleisterwerk raden wij Jansen Ahrweilit plamuur  
of Jansen Acryl Reparatie plamuur aan.  
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