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MUURVERF VOOR SPACK 
 
TOEPASSING 
Extra matte, uitstekend dekkende muurverf, speciaal bedoeld voor het schilderen van zuigende 
ondergronden zoals spuitpleister (spack). De lange open tijd voorkomt baanbontheid op zuigende 
ondergronden. Oplosmiddelvrij en verbergt kleine gebreken in de ondergrond. Voor binnen. 
 
ONDERGRONDEN 
Ondergrond moet stabiel, schoon, droog, vet- en stofvrij zijn.  

 Poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel.  

 Verontreinigingen voorbehandelen met een isoleermiddel. 
 
RENDEMENT 
± 7m² 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 8°C. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met roller, blokkwast of 
verfspuit. 1e laag eventueel verdunnen met max 10% water. Gereedschap reinigen met water. Om 
aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken.  Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de 
droging niet meer bijwerken. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit) 
Bindmiddel:   Kunstharsdispersie 
Pigmenten:   Rutiel titaandioxide en fijne vulstoffen 
Oplosmiddel:   Water 
Vaste bestanddelen:  40 % v/v 
Soortelijk gewicht:  ca. 1,43 g/ml 
Aanbevolen laagdikte:  Droge laagdikte / laag: ca. 57 micrometer 

Natte laagdikte / laag: ca.143 micrometer 
Glansgraad:   Extra mat: 1% @ 85° 
Verdunning:   Water 
Gevarenklasse:  zie MSDS 
Reinigen gereedschap:  Water en zeep 
 
ALGEMEEN 
Vorstvrij opslaan en vervoeren. 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. 
 
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. 


