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ALGEMEEN
Omschrijving

Waterverdunbare muurverf voor binnen en op basis van kunstharsdispersie.

Gebruiksdoel

Histor Perfect Finish muurverf geeft een mooi resultaat op pleister- en stucwerk,
beton, gipsplaten, metselwerk en geschilderde boardplaten. Kan ook gewoon
over bestaande muurverflagen
geschilderd worden.

Voornaamste kenmerken

• Extra dekkend
• Vochtregulerend

• Geurarm
• Reinigbaar

Kleur

In vrijwel elke kleur te mengen op de Histor kleurenmengmachine.

Glans

Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD
Nieuw werk

Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden verwijderen.
Zonodig reinigen met Histor Ontvetter en afnemen met schoon water.
Vul eventuele gaatjes en scheuren met een geschikt vulmiddel (bijvoorbeeld een
product op basis van gips). Naden kun je het beste afdichten met een kit
(bijvoorbeeld acrylaatkit).
Zuiging van de muur wegnemen met Histor Voorstrijk (behandel de gehele
muur).
Na voldoende droging minimaal twee lagen muurverf aanbrengen.

Onderhoud oude verflagen in
goede staat

Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen.
Zonodig reinigen met Histor Ontvetter en afnemen met schoon water.
Vul eventuele gaatjes en scheuren met een geschikt vulmiddel (bijvoorbeeld een
product op basis van gips). Naden kun je het beste afdichten met een kit
(bijvoorbeeld acrylaatkit).
Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor
Voorstrijk (behandel de gehele muur).
Na droging één of twee lagen muurverf aanbrengen, afhankelijk van
kleurverschil.

Onderhoud oude verflagen in
slechte staat

Slecht hechtende, afbladderende verflagen verwijderen.
Na het verwijderen van de lagen, zonodig de muur weer schoonmaken met
Histor Ontvetter, en afnemen met schoon water.
Noodzakelijke reparaties uitvoeren met een geschikt middel.
Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor
Voorstrijk (behandel de gehele muur)
Na droging één of twee lagen muurverf aanbrengen, afhankelijk van
kleurverschil.

Belangrijke aanwijzing

Wanneer je na twee lagen nog geen goed resultaat hebt (vlekken/strepen), neem
dan contact op met Histor.

VERWERKING
Gereedschap

Gebruik een kwast voor de randen en ga er gelijk met een kleine roller overheen,
om strepen te voorkomen. De grote delen doe je met een vachtroller.

Voor gebruik

Verf goed roeren.

Kwast/rollagen

Afhankelijk van het kleurverschil en de type ondergrond.
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VERWERKING
Rendement

Praktisch rendement
Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte
laagdikte, het
gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement
Ca. 10 m2/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING
Stofdroog

Na ca. 1 uur.

Overschilderbaar

Na ca. 5 uur.

Volledig verhard

Optimale eigenschappen worden bereikt na 30 dagen bij ca. 20°C. Probeer de
eerste 30 dagen na het schilderen nog voorzichtig te doen met de verf.
Verf kan dan altijd nog gevoelig zijn voor vlekken en/of aanraking.

REINIGING
Gereedschap

Heb je de roller of kwast (borstel) de volgende dag weer nodig, wikkel deze dan
in folie of plastic (luchtdicht). Roller en kwast (borstel) niet meer nodig? Laat deze
dan indrogen en doe deze bij het restafval.

PRODUCTGEGEVENS
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.

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.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 12 34, fax (0297) 54 03 66,
e-mail Info@histor.nl, www.histor.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte.
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens
van dit blad wordt uitgesloten. Histor is een merk van PPG.
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