
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUURVERF BUITEN 

BESCHRIJVING 

Matte muurverf voor buiten. Universeel 
toepasbare egaal matte muurverf met een hoge 
buitenduurzaamheid op basis van een acrylaat 
copolymeer dispersie. De muurverf dekt goed, is 
waterverdunbaar, onverzeepbaar en goed 
weersbestendig. De muurverf voor buiten heeft 
een zeer goede schrobvastheid, schrobklasse 1. 

TOEPASSING 

Voor buiten op zowel nieuw als voorbehandelde 
materialen, o.a. steenachtige ondergronden, 
plaatmateriaal, gips- en boardplaat en 
schuurwerk, die in aanraking komen met 
weersinvloeden van buitenaf.  
 
 
 
 
  

EIGENSCHAPPEN 

 

Verpakking:   2,5 L – 5 L – 10 L     

Kleur:    wit (mengbaar in diverse kleuren) 

Glansgraad:   mat 

GEBRUIKSAANWIJZING 

• Zorg voor een schone, droge, vetvrije en draagkrachtige ondergrond.  
• Niet intacte verflagen, mos, algen en schimmel verwijderen.  
• Poederende of zuigende of ondergronden voorbehandelen met Avis Fixeergrond. 
• Het product is klaar voor gebruik, wel voor gebruik de Muurverf Buiten goed doorroeren. 
• Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen. 
• Breng de muurverf met een vachtroller gelijkmatig van boven naar beneden aan over de muur totdat het 

gehele te verven oppervlak is bedekt.  
• Voorkom aandroging van de geschilderde baan voordat de volgende baan wordt aangebracht om 

streepvorming te voorkomen.  



 
 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS  

Theoretisch rendement: ca. 8-10 m² per ltr bij 40 micrometer droog 
Praktisch rendement: 8 m2  

Het praktisch rendement kan sterk verschillen door 
oppervlaktestructuur, ruwheid en zuiging van de ondergrond of de 
wijze waarop de muurverf is aangebracht.  

Strijken/rollen: Spuiten:  
Airless of Airmix. Verdun indien noodzakelijk het product met 5-10% 
schoon water. De spuitinstellingen zijn afhankelijk van de 
omstandigheden. Indicatie: 
 Airless Graco ST 

Max 495 
Airless Wagner 
Superfinish* 

Druk 200 bar 250 bar 
spuitopening 0,017 inch 417-519-521 
 

* Bovenbak met filterschijf. Pistool GM3000 Ac, Pistoolfilter Wit 
Laagdikte: 40 micrometer droog 110 micrometer nat 
Droging: Door sterke zuiging- of structuurverschillen in de ondergrond kunnen 

“bonte plekken” zichtbaar worden na droging. 
Stofdroog: 30 minuten 
Overschilderbaar: 6 uur 
Dichtheid bij 20⁰ C: 1,48 kg/dm³ (wit) 
Vaste stofgehalte ca. 37 vol% 
Vloeiing: Enigszins pasteus 
Verdunning: 5-10% water 
Buitenduurzaamheid: Zeer goed 
Houdbaarheid: 24 maanden, in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag. 

Na gebruik de emmer goed afsluiten en even omkeren om de rand vol 
te laten lopen met verf voor een optimale afdichting. 

Verbinding Acrylaat copolymeerdispersie 
Schrobvastheidsklasse Klasse 1 (na ca. 1 maand). Conform DIN EN 13 300 
Dekking Klasse 2 bij een verbruik van 8 m²/liter Conform DIN EN 13 300 
Verwerkingstemperatuur: Niet verwerken beneden 5⁰ C en boven een RV van 85%  
Inhoud verpakking: 2,5L, 5L, 10L 
Glansgraad: Mat < 10 GU (85º) Conform DIN EN 13 300 
Kleur: Leverbaar in wit en mengbaar in diverse kleuren 
Waarschuwing Indien deze muurverf wordt toegepast op ondergronden binnen 

handbereik, kunnen er door aanraking of te intensieve reiniging 
glanzende plekken ontstaan. Met name bij donkere kleuren kunnen 
deze zichtbaar worden. 

 

 

BETEKENIS ICONEN 
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