
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUURVERF 
SCHIMMELBESTENDIG 

BESCHRIJVING 

Muurverf voor vochtige ruimten. Vergeelt niet en 
is bestand tegen zwakke zuren. Vlekwerend door 
een blijvend flexibele, niet-thermoplastische 
verffilm. Bestand tegen stoom en condens en was- 
en schrobvast. Bij aanraking met metalen of 
synthetische lakken kan verkleuring optreden. 

TOEPASSING 

Voor het schimmelbestendig maken en tegelijk afwerken 
van vrijwel alle ondergronden zoals nieuw pleisterwerk, 
cement, beton, baksteen, stucwerk, gasbeton, behang, 
hard- en zachtboard. 
 
 
 

 

EIGENSCHAPPEN 

 

Verpakking:   1 L – 2,5 L – 5 L – 10 L   

Kleur:    wit 

Glansgraad:   mat 

GEBRUIKSAANWIJZING 

• Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.  
• Verwijder niet intacte verflagen.  
• Bij bestaande schimmelvorming voorbehandelen met een bleekwater oplossing. Grondig naspoelen met schoon 

water; vervolgens goed laten drogen. 
• Poederende of zuigende ondergronden voorbehandelen met Avis Fixeergrond 
• Roer de Muurverf Schimmelbestendig voor gebruik goed door.  
• Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen. 
• Breng minimaal twee lagen aan.  
• Zo nodig de verf voor de eerste laag verdunnen met max. 10% leidingwater.  
• Breng gelijkmatig aan met een roller.  
• Reinig gereedschap met water. 
 



 
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS  

Type bindmiddel: vinylacetaat/ vinylversetaat dispersie pigment: rutiel  
titaandioxide, gecombineerd met hoogwaardige vulstoffen 

Theoretisch rendement: 10 m2/liter bij 40 µ droge laagdikte  
Praktisch rendement: Gemiddeld 8m2/liter 

is van vele factoren afhankelijk. Richtlijn: strijken/ rollen : ca. 85% v.h. 
theoretisch rendement spuiten : ca. 70% v.h. theoretisch rendement 

Strijken/rollen: Strijken, rollen en spuiten 
 
Spuiten: 
 Luchtspuit Airless 
Druk 3 – 4 atm 120 – 150 atm 
Opening 1,8 mm – 2 mm 0,013 – 0,018 inch 
Verdunning 5 – 10% 0 – 3% 
 
 

Laagdikte: de gemiddelde droge laagdikte is 40 µ, afhankelijk van 
ondergrond/applicatie. 

Stofdroog: 30 minuten 
Overschilderbaar: 2 uur 
Dichtheid: 1,38 kg/dm3 
Vloeiing: Enigszins pasteus 
Hechting: Uitstekend 
Elasticiteit Zeer goed 
Verdunning: Gebruiksklaar voor kwast en roller, voor spuiten verdunnen met water 
Reiniging gereedschap: Direct na gebruik reinigen met water en evt. zeep 
Houdbaarheid: 24 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking. Vorstvrij 

vervoeren en bewaren. 
Dekking Goed 
Inhoud verpakking: 1 L – 2,5 L – 5 L – 10 L 
Glansgraad: mat 
Kleur: wit 
Waarschuwing Bij aanraking met metalen en/ of synthetische lakken kan verkleuring 

optreden. 
 

 

 

BETEKENIS ICONEN 
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