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BETONVERF SATIN 

 
TOEPASSING 
Slijtvaste, licht zijdematte betonverf op basis van kunstharsdispersie. Sneldrogend, weerbestendig, 
waterverdunbaar en reuk- en oplosmiddelarm. Kan worden toegepast op alle balkons, trappen, 
trottoirtegels, etc. van beton of cement. Voor binnen en buiten. 
 
ONDERGRONDEN 
Ondergrond moet stabiel, schoon, droog, vet-, stof-, alg-, mosvrij en opgeruwd zijn.  

 Nieuwe beton- of cementondergronden eerst opruwen en/of etsen met water en 20% zoutzuur 
en vervolgens naspoelen met water. Daarna voorbehandelen met een geschikte primer. 

 Intacte verflagen eerst reinigen met een geschikte beton en/of cement reiniger.  

 Niet intacte verflagen eerst verwijderen, schuren, reinigen en voorbehandelen met een 
geschikte primer.  

 Zuigende, poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een 
fixeermiddel.  

 Verontreinigingen voorbehandelen met een isoleermiddel. 
 
RENDEMENT 
± 13m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode. 
 
DROOGTIJD (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%) 
Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 1 uur.  
Overschilderbaar na ± 6 uur.  
Belastbaar na ±7 dagen. 
 
APPLICATIE 
Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met kortharige verfroller of kwast. Verdunning: water. Binnen 
2 lagen, buiten altijd 3 lagen aanbrengen. De 1e laag verdunnen met 5-10% water, de 2e en 3e laag 
niet verdunnen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Vanwege de snelle droging geen te 
grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Bindmiddel:    Acrylaatdispersie 
Pigmenten:    Rutiel titaandioxide en/of kleurstof en lamellaire extenders 
Oplosmiddel:    Water 
Vaste bestanddelen:   38%  in volume 
S.G.:     Ca. 1,3 g/ml 
Viscositeit:    Krebs Stormer 100 KU @ +20°C 
Maalfijnheid:    40 Micron 
Aanbevolen natte laagdikte:  100 Micron per laag 
Glansgraad:    Eiglans 
Tint:     Diverse kleuren kleurmengsysteem 
Verdunning:    Water 
Gevarenklasse:   Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
Reinigen gereedschap:   Water en zeep 
Prestaties:    Slijtvast en uitstekend buitenduurzaam 
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Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de 

genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten 

worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies 

van de technische merkbladen van dit product te vervallen. 

 
 
ALGEMEEN 
Vorstvrij opslaan en vervoeren. Kan worden aangekleurd op de mengmachine. Gereedschap reinigen 
met water. Alleen verwerken boven de 8ºC, niet in de volle zon of bij kans op regen. Nieuwe beton- of 
cementondergronden eerst minimaal 6 weken laten uitharden. 
 
RESTANTEN 
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.   


