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 Paint   , Aruba (+297) Bonaire (+599) Curaçao (+599.9) Web: www.paintandmore.com 
distributor KEIM mineral paints Tel 585 5998 Tel. 701 7015 Tel. 868 2666 Mail: info@paintandmore.com 

 
 

 
 

1. Productomschrijving 
 
Zéér fijne egalisatiemortel voor binnen in de nieuw- en 
renovatiebouw. 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Als ondergrond voor zowel kunststof als minerale 
afwerkingen op binnenmuren en plafonds. Voor 
scheursanering zo nodig een wapeningweefsel 
inbrengen. Kan over verf worden aangebracht. 
 

3. Producteigenschappen 
 

• Prima hechting op verschillende ondergronden 

• Zéér snelle en scheurvrije uitharding. 

• Gemakkelijk verwerkbaar. 

• Glad af te werken zonder schuren. 

• Klinkt niet in. 

• Uitermate waterdamp doorlaatbaar. 

• Schilderdroog na 30 uur. 
 

Technische gegevens: 
 
Verwerkbaar: bij 30°C, ca. 20 min. 
Materiaalverbruik:  ca. 1 kg/m²/mm. 
Druksterkte ca. na 1 dag   5 N/mm² 

na 7 dagen:   8 N/mm². 
 na 28 dagen: 11 N/mm². 
Buigsterkte ca. na 1 dag   2 N/mm². 

na 7 dagen:   3 N/mm². 
 na 28 dagen:   4 N/mm². 
 

4. Verwerkingsinstructies  
 
Ondergronden dienen vormvast, droog en vrij van vuil, 
stof en andere mogelijk onthechtende stoffen te zijn. 
 
Aanmaken ca.: 2 kg poeder op 1 kg water. 
Aan te brengen tot 10 mm in één laag,  
Schuurbaar na ca. 45 min. 
 
Opgestijfde mortel niet opnieuw oproeren en/of water 
en/of verse mortel toevoegen maar weggooien. Niet 
meer mortel aanmaken dan vóór opstijven verwerkt 
kan worden. 
 

5. Verpakking 
 
Emmers van 15 en 5 kg. 
 

6. Opslag 

 
Ca. 6 maanden in een goed gesloten emmer. 
 

7. Gevarencodering 
 
Xi Irriterend (chromaatarm volgens TRGS 613) 
R38:` irriteert de huid. 
R41: kan oogletsel veroorzaken. 
S2: buiten het bereik van kinderen houden. 
S22: stof niet inademen. 
S24/25: aanraking met de ogen en de huid vermijden. 
S26: na contact met ogen, ogen grondig met 

water uitspoelen en arts  raadplegen. 
S37/39: geschikte handschoenen en 

gezichtsbescherming dragen. 
S 46: bij inslikken direct arts raadplegen en 

verpakking of etiket tonen. 
 

8. Transportcodering 
 
Niet van toepassing. 
 

9. Afval 
 
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 17 01 01. 
Product niet lozen op de riolering. Resten met water 
laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend 
lege verpakking volgens voorschriften ter recycling 
aanbieden. 
 

10. Veiligheidsvoorschriften 
 

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, 
natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste 
voorzorgsmaatregelen beschermen. Stof niet 
inademen. Spetters op omliggende oppervlakken en 
vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. 
Ogen tegen spetters beschermen. 
Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
 
In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, 
raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en 
werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste 
ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit 
van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid 
aanvaarden in verband met de verwerking ervan. 
Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden 
(VVVF). 

 
P&m Interior Finish Fijn 
Zéér fijne cement houdende mortel (ook voor over verf). 

 T I  Technisch Informatieblad 


