31900-02

Productinformatie

FLUWEX ISO MUURVERF

Groep

: Muurverven

Omschrijving

: Watergedragen, isolerende muurverf voor binnen op basis van een
copolymeer-dispersie

Eigenschappen

: - Isoleert nicotine-aanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken,
viltstift, houtvezelplaten enz.
- Was- en schrobvast volgens DIN 53778
- Fluweel mat, zijdeglanzend
- Spanningsarm
- Oplosmiddelvrij
- Soepele verwerking met kwast en/of verfrol
- Overschilderbaar met FLUWEX muurverven
- Waterverdunbaar
- Waterdampdoorlatend
- Geurarm
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan arbo

Toepassing

: - Ter voorkoming van doorslag van nicotine-aanslag, waterkringen,
koffie- en theevlekken, viltstift, houtvezelplaten enz.
Ondergronden:
- Nieuw, winddroog beton, schuur-, pleister- en metselwerk, gips-,
houtwolcement- en boardplaten.
- Diverse soorten behang, Raufaserpapier, weefseldoek, glasvlies
e.d. Op behangsoorten, die weekmakers bevatten eerst een
proefvlak uitzetten ter beproeving.
- Goed hechtende, watervaste, bestaande dispersiemuurverflagen,
welke grondig ontvet en gereinigd zijn.

Werkschema

: Bestaand verfsysteem:
- Slecht hechtende stuc- en verflagen volledig verwijderen. Scheuren
e.d. uithalen. Ondergrond ontdoen van verontreinigingen zoals vuil,
vet, stof en algen.
- Nicotine-aanslag, vochtplekken en verontreinigde oppervlakken zo
goed mogelijk reinigen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt reparatiemiddel.
Onbehandelde ondergrond:
- Onbehandelde betonnen ondergrond (winddroog) met borstel
volledig ontdoen van betonslikhuid.
- Overige te behandelen materialen ontdoen van verontreinigingen
zoals vuil, vet, stof en algen. Nicotine-aanslag, vochtplekken en
verontreinigde oppervlakken zo goed mogelijk reinigen.
- Oneffenheden en scheuren repareren met een geschikt
reparatiemiddel.
- Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met FLUWEX FG
fixeermiddel en FLUWEX VS voorstrijkmiddel. Rulle en poederende
ondergronden impregneren met FLUWEX FG Fixeermiddel.
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FLUWEX ISO MUURVERF
Bovenstaande ondergronden afwerken met twee lagen FLUWEX ISO
muurverf. Droogtijd tussen de lagen van minimaal 24 uur aanhouden.
Eventueel overschilderen met Fluwex muurverven.

Opmerking

: - Metalen delen zoals spijkers, schroeven e.d. vooraf gronden met
Glazol WPM multiprimer of ROESTEX LV primer.
- Poederende ondergronden reinigen en impregneren met FLUWEX
FG fixeermiddel.

Verpakking

: 5 en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS
Verwerking

: Gemakkelijke verwerking met de kwast en/of verfroller. Goed te
verspuiten met airless-, aircoat- of luchtverfspuit.
Verwerkingsomstandigheden : De temperatuur van de ondergrond en de omgeving mag tijdens de
verwerking en droging niet beneden 8° C komen, aangezien dan
geen optimale filmvorming plaatsvindt.
Verwerkingstemperatuur: max. 30° C (ondergrond en omgeving).
Relatieve luchtvochtigheid tijdens verwerking: max. 85%.
Droogtijden
: Bij 20 C, 65% RV:
- Stofdroog en kleefvrij
: na 2 uur
- Overschilderbaar
: na 6 uur
In water oplosbare stoffen, die doorslag veroorzaken, worden in de
eerste laag Fluwex ISO muurverf vastgelegd. Om te voorkomen dat
de doorslag in tweede laag Fluwex ISO muurverf nog zichtbaar is
dient de eerste laag minimaal 24 uur te drogen, zodat voldoende
verankering van de verontreiniging plaats kan vinden.
Overschilderbaar
: Uitstekend overschilderbaar met FLUWEX muurverven.
Vochtgehalte ondergrond maximaal 5%.
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Dichtheid
: 1,48 kg/dm
Vaste stofgehalte
: Wit product: 68% (m/m)
Spuitcondities (aircoat)
: - Materiaaldruk: 200 - 240 bar; luchtdruk: ca. 4 bar
- Spuittip 17 - 40, 17 - 50
Verdunning
: 0-5 % water
Reiniging gereedschap
: Gereedschap reinigen met water.
Hechting
: Prima hechting op een goed gereinigde ondergrond
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Rendement
: 7-9 m per liter, afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de
ondergrond.
Glansgraad
: Fluweel mat, zijdeglans
Reinigbaarheid
: - Goed reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen (bij
voorkeur loogvrij)
- Was- en schrobvast volgens DIN 53778
Dekkend vermogen
: Goed
Vlampunt
: N.v.t.
Houdbaarheid
: Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge
plaats, in goed gesloten verpakking (vorstvrij).
Kleur
: Wit en uit wit afgeleide kleuren
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