
2. les Alps

4. Basalt

6. Corsica

10.Bruxelles

11.Arthur

12.Napoleon

13.Pistache Dag 4:  aanbrengen eerste laag cement (Extreme)

14.Noix Dag 5:  aanbrengen tweede laag cement (Moyenne)

15.Paris Marron

16.Nantes Dag 7: aanbrengen van PU lak 

17.Noisette

18.Olive

20.Poudre afmonteren mag met de juiste voorzorgsmaatregelen, geen verder gebruik van!

Watervast Slijtvast

Hygiënisch Naadloos

1. Ivory Onze innovatie: PM Lissé

als specialist in het aanbrengen van Beton Ciré, hebben wij in de loop der jaren

3. Industry ons product sterk verbeterd. Onze PM Lissé is nog sterker, 

nog slijtvastiger en gegarandeerd waterdicht..

5. Graphite

7. Elephant

8. Moccasin Verwerkings proces PM Lissé op behangklare wanden, smeer vloeren

9. Liége

Dag 1:  alg.voorbereiding, afplakken, lijmen (aprret uni), eventueel plaatsen stucstops

Dag 2:  aanbrengen Aquafix, waterdichte polyester emulsie in gitex

Dag 3:  geen activiteit, ivm droging Aquafix (40 uur)

Dag 6: aanbrengen Protection, een melkachtige substantie voor verzegeling.

Dag 8: aanbrengen van 2e laag PU lak in de natte ruimtes en/ of vloer gedeelten

19.La Rouille na dag 8 een totale droging van 5 dagen, ivm uithardingsproces, 

Dankzij de unieke samenstelling van PM Lissé is deze 
gegarandeerd waterdicht en zelfs zonder kitnaden toe te passen 
in uw badkamer of keuken.

De door ons ontwikkelde PM Lissé is een zeer harde beton ciré die na het 
aanbrengen van een coating krasbestendig, waterafstotend en vuilwerend is. 
Dankzij onze coating is PM Lissé de beste oplossing voor uw aanrechtblad of 
zelf voor uw vloer.

Onze PM Lissé is een alkalische wandafwerking. Het is van 
nature schimmelwerend en trekt geen bacteriën aan. Hierdoor is 
het uitermate geschikt voor uw keuken of badkamer.

In tegenstelling tot tegels heeft PM Lissé geen voegen. Zeker in uw badkamer is 
dit een groot voordeel. Nooit meer beschimmelde voegen of doorslaand vocht. 
Ons product is perfect schoon te houden.

PM Lissé is een product van Concrete Design by Plastermade, Neutronenlaan 11, 5405 NG     Uden


	Blad1

