
Gyproc ProMix Elite
Vullen, fi nishen en klasse A 
afwerken van gipsplaten

• Zeer lange open tijd
• Hoog vullend vermogen 
• Lichte verwerking
• Goed schuurbaar

NIEUW



TOEPASSING
Toepassingsgebied Binnenwanden en plafonds

Ondergronden Gips(karton)platen

Aanbevolen laagdikte 0 tot 2 mm

TECHNISCHE KENMERKEN
Soortelijk gewicht Ca. 1,2 kg per liter

Gemiddeld verbruik Vullen:  ca. 0,2 kg per m2

Finishen:  ca. 0,1 kg per m2

Klasse A:   ca. 1,2 kg per m2 bij 1 mm 

laagdikte

Reactie bij brand A2-s1,d0

Productnorm EN 13963:2005 4.1

VERWERKING
Verwerkingstemperatuur 5°C - 30°C

Luchtvochtigheid 40% - 80%

Eisen aan ondergrond Droog, stof-, vet- en vorstvrij 

Voorbehandeling Voorbehandeling van de ondergrond 

is niet nodig.

Rendement Vullen:  ca. 100 m2 per emmer of zak 

Finishen:  ca. 200 m2 per emmer of zak

Klasse A:   ca. 17 m2 per emmer of zak bij 

1 mm laagdikte

Totale verwerkingstijd Lange verwerkingstijd (luchtdrogend)

Uithardingstijd Ca. 24 – 48 uur

Schuren Indien nodig het volledig droge product 

schuren met een schuurpapier met fi jne korrel.

VERPAKKING EN OPSLAG
Verpakking Verkrijgbaar in emmer en plastic zak, 

20 kg (ca. 17 liter).

Pallet 32 emmers per pallet met beschermhoes. 

40 zakken in kartonnen doos op pallet 

met beschermhoes.

Opslag Koel, droog en vorstvrij bewaren

Houdbaarheid 9 maanden houdbaar vanaf productiedatum, 

mits in gesloten verpakking bewaard.

EAN-code 8711149002061 (emmer) 

8711149002078 (plastic zak)

DoP-nummer SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen

Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: info@gyproc.nl

wwww.gyproc.nl/promixelite ja
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NIEUW

Gyproc ProMix Elite is een 
gebruiksklare witte voegpasta 
om voegen van gipsplaten 
te vullen en te fi nishen. De 
voegpasta is ook geschikt voor 
het zetten van hoekprofi elen 
en om gipsplaten klasse A af 
te werken. 

Gyproc ProMix Elite is 
verkrijgbaar in een emmer, 
uitermate geschikt om 
handmatig te verwerken. De 
voegpasta wordt ook geleverd 
in zakken, ideaal voor airless 
verwerking.
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