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GESILICONISEERDE MUURVERF 
 
TOEPASSING 
Hoogwaardige, matte gesiliconiseerde gevelverf op basis van S.R.E.P. technologie (Silicon Resin 
Emulsion Paint). Heeft een zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid en regendichtheid. Voor een 
duurzame afwerking waar hoge eisen aan worden gesteld. Schrobvast, Klasse 1. Voor buiten. 
 
ONDERGRONDEN 
Ondergrond moet stabiel, schoon, droog, alg-, mos-, vet- en stofvrij zijn.  

 Zuigende ondergronden voorbehandelen met Van Schildt Primer voor Muurverf.  

 Sterk zuigende en poederende ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.  

 Verontreinigingen voorbehandelen met een isoleermiddel. 
 
RENDEMENT 
± 5m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode. 
 
DROOGTIJD (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%) 
Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 2 uur.  
Overschilderbaar na ± 6 uur. 
 
APPLICATIE 
Niet verwerken onder de 8°C, in de volle zon of bij dreigende regen. Voor gebruik goed oproeren. 
Verwerking met roller, blokkwast of verfspuit. 1e laag eventueel verdunnen met max. 10% water, de 
2e laag met max. 5%. Gereedschap reinigen met water. Om aanzetten te vermijden de verf altijd goed 
verdelen en nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer 
bijwerken.  
 
TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit) 
Bindmiddel:    Siliconenharsemulsie, zuivere acrylaat dispersie 
Pigmenten:    Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen 
Oplosmiddel:    Water 
Vaste bestanddelen:   40% v/v 
Soortelijk gewicht:   ca. 1,48 g/ml 
Aanbevolen laagdikte:   Droge laagdikte / laag: ca. 80 micrometer 

Natte laagdikte / laag: ca. 200 micrometer 
Verdunning:    Water 
Glansgraad:    Mat 6% @ 85° 
Wateropname coëfficiënt:  w24=0,08 kg /( m².h½) 
Waterdamp diffusieweerstand:  Sd= 0,02m 
Gevarenklasse:   zie MSDS 
Reinigen gereedschap:  Water en zeep 
 
ALGEMEEN 
De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. 
Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Vorstvrij opslaan en vervoeren. Dit product en met dit 
product behandelde objecten en oppervlakken niet gebruiken in, boven of in de nabijheid van 
oppervlaktewater en niet op plaatsen waar uitspoeling naar het riool optreedt. De bodem onder en 
rondom het te behandelen object dient te worden afgedekt met plastic tijdens het aanbrengen van dit 
product. 
 
RESTANTEN 
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.   

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. 


