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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. 

 

KRIJTVERF MAT 
 
TOEPASSING 
Krijtmatte, uitstekend dekkende krijtverf. Goed afwasbaar en gemakkelijk verwerkbaar. Voor muren en 
houten meubels. Ademend, sneldrogend, reukarm en niet vergelend. Minder geschikt voor vochtige 
ruimten zoals keuken en badkamer. Voor binnen. 
 
ONDERGRONDEN 
Ondergrond moet stabiel, schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.  

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

 Verontreinigingen voorbehandelen met een isoleermiddel. 

 Houten meubels ontvetten en eventuele oude waslagen verwijderen met wasbenzine, licht 
schuren en stofvrij maken. Om doorbloeden van inhoudsstoffen bij MDF en bepaalde soorten 
hardhout te voorkomen, eerst een laag watergedragen grondverf aanbrengen. 

 
RENDEMENT 
± 8m² 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 
Alleen verwerken boven de 8ºC. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met roller, blokkwast of 
verfspuit. Voor meer Krijteffect met een blokkwast verwerken. Verdunning: water. De eerste laag 
eventueel verdunnen met maximaal 10% water, de tweede laag niet verdunnen.  Gereedschap 
reinigen met water. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS  
Bindmiddel:   Styreenacrylaat  
Pigmenten:   Rutiel titaandioxide, fijne extenders en kleurstoffen  
Oplosmiddel:  Water  
Vaste bestanddelen:  35% in volume  
S.G.:    Ca. 1,4 g/ml  
Viscositeit:   Viscolab LC 3: 6 PaS @ 20°C  
Maalfijnheid:   50 Micron  
Glansgraad:   ISO-2813 en extra mat DIN EN 13300 85° <5%  
Tint:   Diverse kleuren  
Verdunning:   Water  
Gevarenklasse:  Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)  
Reinigen gereedschap: Water  
Prestaties:  Afwasbaarheid volgens DIN 53778: >5000 slagen. Klasse S Schrobvastheid 

volgens ISO-11998 enDIN EN 13300: klasse 2.  
 
ALGEMEEN 
Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Dekking bij rendement: klasse 
3. Vorstvrij opslaan en vervoeren. 
 

RESTANTEN  

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.  


