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Weber Spacks reno handpleister  

• Kant- en klare handpleister
• Eenvoudige verwerking in dunne lagen

 
Weber Spacks reno handpleister is een kant-en-klare handpleisterpasta. De handpleister is eenvoudig aan te brengen 
met een spaan. Weber Spacks reno handpleister is aan te brengen in dunne lagen tot 3 mm dik. De handpleister kan 
vrijwel op alle steenachtige minerale ondergronden worden aangebracht als uitvlak- en reparatiepleister of voor het 
behangklaar maken van de wand. 

Toepassing 

Weber Spacks reno handpleister wordt uitsluitend binnen toegepast als uitvlak- en reparatiepleister en voor het be-
hangklaar maken van mineraal- of gipsgebonden wanden. Dit product kan vrijwel op alle steenachtige ondergronden 
worden aangebracht. 

Leveringsvorm 

• emmer van 8 kg 

Product eigenschappen 

Weber Spacks reno handpleister wordt uitsluitend binnen toegepast als uitvlak- en reparatiepleister en voor het be-
hangklaar maken van mineraal- of gipsgebonden wanden. Dit product kan vrijwel op alle steenachtige ondergronden 
worden aangebracht.                             

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
De ondergrond dient draagkrachtig en stabiel te zijn. Oude, stoffige, vuile en loszittende lagen grondig verwijderen. 
Vetaanslag en andere verontreinigingen verwijderen. Poederende ondergronden altijd voorbehandelen met Weber 
Diepgrond

Verwerken
Toegepast als uitvlak- en egalisatiepleister, de Weber Spacks reno handpleister onverdund op het oppervlak 
aanbrengen, waarna het geheel afgepleisterd kan worden met behulp van een RVS spaan of spackmes. Niet 
verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5 °C of boven een luchttemperatuur van +30

Aanvullende informatie
Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.
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Houdbaarheid 

• Koel, vorstvrij en luchtdicht bewaren. Ca. 2 jaar houdbaar in ongeopende verpakking.        
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