
BEHANDELINGSPRODUCT 
VOOR SCHOUWROET

PRO-MIX S is een dispersie, welke bijzonder geschikt 
is voor het behandelen van schouwroet, alvorens het 
aanbrengen van gipsgebaseerde pleisterwerken of 
cementmortel. PRO-MIX S is een kunststofdispersie 
op basis van gemodificeerde Styreen-Butadieen harsen 
voorzien van een hoge verzeepweerstand. PRO-
MIX S kan aangewend worden met alle hydraulische 
bindmiddelen.
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PRO-MIX S

Cosmar
échte service en kwaliteit voor de 
professionele stukadoor

 Beschrijving?

 Gebruiksaanwijzing

 ✴ De loszittende schouwroetdeeltjes steeds afborstelen 
met een stijve harde borstel.

 ✴ Vervolgens het gehele oppervlak van het schouwroet, 
bij voorkeur met een laag cement of eventueel 
pleister volledig afdekken. Indien in het verleden 
de schouw gebruikt is met een kachel op stookolie 
raden wij ten stelligste aan  deze laag in cement uit 
te voeren.

 ✴ Men mag steeds bij het aanmaken van deze 
afdeklaag tot 1/4 deel PRO-MIX S toevoegen aan 
het aanmaakwater.

 ✴ Na droging (24u) van deze afdeklaag, PRO-MIX S 
onverdund aanbrengen over de totale oppervlakte 
van de schouw en volledig laten drogen.

 ✴ Een tweede laag onverdunde PRO-MIX S 
aanbrengen in kruisverband op de eerste laag en 
volledig laten drogen.

 ✴ Draag er zorg voor dat deze twee lagen volledig 
droog zijn, anders is het mogelijk dat bij de 
afwerking, een lichte geelachtige waas zich aftekent 
op de afgewerkte pleisterlaag.

 ✴ Na volledige droging zal de behandelde oppervlakte 
een glanzend uitzicht geven.

 ✴ Niet glanzende delen, dienen opnieuw behandeld te 
worden tot een volledige dekking wordt bekomen en 
deze een glanzend uitzicht geeft.

 ✴ Voordat de pleister kan worden aangebracht, 
nogmaals PRO-MIX S aanbrengen in een 
verhouding van 1 deel PRO-MIX S op 1 deel water 
en laten inwerken totdat deze eindlaag plakkerig 

 Fysische eigenschappen

PRO-MIX S heeft een gemiddeld verbruik van ± 
1,5 m2 per liter per 3 bewerkingen zoals aangegeven 
in  gebruiksaanwijzing

 ✴ pH: 9,5
 ✴ voorkomen: vloeibaar, wit
 ✴ niet oplosbaar in water
 ✴ niet milieugevaarlijk

   Verbruik

   Opslag

Product vorstvrij opslaan en vervoeren. 5-30°C

gaat aanvoelen, nooit laten opdrogen en direct de 
pleister aanbrengen.

 ✴ Na gebruik materiaal kuisen met water
Ook te gebruiken voor “snel karwei”;

 ✴ PRO-MIX S wordt eveneens toegepast als 
primer of hechtmiddel voor cementbezetting 
of bepleisteringen op moeilijk te behandelen 
ondergronden, zoals aanhechting op verf, metalen, 
glas, enz.

 ✴ Steeds in een verhouding werken van 1 deel PRO 
-MIX S op 1 deel water. Deze dosering aanbrengen 
als hechtbrug en laten inwerken totdat deze kleverig 
wordt, nooit laten opdrogen. Vervolgens direct de 
bepleistering of deklaag aanbrengen.

 ✴ ! TIP: Glad maken van pleister: 25 cl PRO-MIX S 
toevoegen aan 8 tot 10 liter water bij het sponsen van 
de pleister. Hechting van crepis en aanverwanten op 
bitumen: 1 volume PRO-MIX S mengen met 1 liter 
water. Rechtstreeks op de bitume aanbrengen, laten 
aantrekken tot de ondergrond kleverig aanvoelt, 
doch zonder te laten drogen. Daarna crepis 
aanbrengen.


