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Aanbrengen op de ondergrond minimale dikte 1cm
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Zak 20 kg
Emmer 15 ltr.
Verpakking:
Zak 25 kg
Verbruik:
½
m3 Big Bag
Blauw
¾
m3 Big
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Bag
0,3 kg per m2.
witm3
1
pleisterwerk
Big Bag 2,5 kg (2 liter) per m².
Verbruik:
22,5 kg (12,5 liter) per m².
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