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OMSCHRIJVING
Watergedragen, isolerende muurverf voor binnen, op basis van speciale Acrylaatdispersies.
GEBRUIKSDOEL
Het isoleren van ondergronden die licht tot zwaar vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen (nicotine-,
rook- en roetaanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken). Toepasbaar op steenachtige ondergrond, pleisterwerk,
goed vastzittend behang, beton, gips- en boardplaten.
VOORNAAMSTE KENMERKEN
• Uitstekende isolering van vlekken
• Goede dekking
• Geurarm
KLEUR EN GLANS
Wit
Mat
VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

•
•
•

Gemakkelijk verwerkbaar
Waterverdunbaar
Overschilderbaar met watergedragen muurverven

NIEUW WERK
Algemeen

Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil, vet en aanslag verwijderen.
Reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorg dat de ondergrond droog en schoon is.
Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel.
Zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Perfect Base Muur Voorstrijk.

ONDERHOUD OUDE VERFLAGEN IN GOEDE STAAT
Algemeen

Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter.
Zorg dat de ondergrond droog en schoon is.
Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel.
Zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Perfect Base Muur Voorstrijk.

ONDERHOUD OUDE VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT
Algemeen
Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen en/of schuren.
Veegvaste verven en kwalitatief minder goede latexverven kunnen met een
stoomapparaat worden weekgemaakt. Direct na het stomen afsteken met een
plamuurmes. Voor het week maken kunt u ook behangplaksel (celluloselijm) gebruiken
waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Dit mengsel opstrijken en 10 - 20 minuten laten
inweken. Vervolgens de verweekte laag afsteken met een plamuurmes.
Alkydhars
Muurverven op basis van Alkydhars en kwalitatief hoogwaardige Acryllatex muurverven
(hoog bindmiddelgehalte), zijn (indien nodig) alleen te verwijderen met een
verfafbijtmiddel. Na het verwijderen van de lagen, de ondergrond reinigen met Histor
Perfect Base Ontvetter. Zorg dat de ondergrond droog en schoon is.
Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging, vooral op reparatieplaatsen,
wegnemen met Histor Perfect Base Muur Voorstrijk.
Afwerken

Na voldoende droging het benodigde aantal lagen Histor Perfect Base Vlek Isolerende
Muurverf aanbrengen.
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VERWERKING VAN DE VERF
Gereedschap

Blokwitkwast of vachtroller. Gelijkmatig opbrengen en verdelen.

Voor gebruik

Verf goed roeren.

Verdunning

Alleen indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% water.

Droge laagdikte

Aanbevolen: Ca. 35 micrometer.

Kwast/rollagen

Aanbevolen: 1 volle kwastlaag of rollaag, afhankelijk van de ondergrond.

Temperatuur

Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en
25°C.

Na gebruik

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede
afsluiting.

UITSTRIJKVERMOGEN OP STRAKKE VLAKKE ONDERGROND
Praktisch rendement

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het
gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.

Theoretisch rendement

Ca.7 m2/l. Zie ook de informatie op de bus.

DROGING BIJ 20°C
Stofdroog

Na ca. 1 uur.

Overschilderbaar

Na ca. 16 uur.

REINIGEN
Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat water of
alcohol.

Gereedschap

Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of folie.

Droge verflaag

Na ca. 1 maand drogen met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES
In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van
10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik
helpt indrogen voorkomen.
PRODUCTGEGEVENS
VERF IN DE BUS

DROGE VERFLAAG

Verpakking

1 liter; 2.5 liter

Vloeistofdikte

Gereed voor verwerking.

Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week
bij ca. 20°C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING
Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit
product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking
van dit product.

