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ALGEMEEN
Omschrijving Histor Monodek Exterior is een muurverf waarmee je je buitenmuren weer een 

verzorgde uitstraling geeft. Het is vuilafstotend en beschermt je huis jarenlang 
tegen weersinvloeden.

Gebruiksdoel Histor Monodek Exterior geeft een fris en mooi resultaat op metselwerk, 
pleisterwerk en beton.

Voornaamste kenmerken • Langdurig weerbestendig
• Mat
• Vuilafstotend

• Optimale dekking
• Geurarm
• Oplosmiddelvrij

Kleur Wit, Zwart en in vrijwel alle kleuren te mengen op de kleurenmengmachine.
Glans Mat
Samenstelling Kunstharsdispersie

WERKWIJZE
Stap 1 Voorbereiding Voordat je gaat schilderen moet de ondergrond droog zijn. Reinig de ondergrond 

met Histor Ontvetter voor een goede hechting. Alg en mos verwijderen met een 
geschikt reinigingsmiddel. Vul eventuele gaatjes en scheuren met een geschikt 
vulmiddel. Naden kun je het beste afdichten met een overschilderbare kit 
(bijvoorbeeld acrylaatkit).  
 
Heb je een nieuwe en/of zuigende ondergrond? Gebruik dan altijd eerst Histor 
Voorstrijk.

Stap 2 Het aanbrengen Vooraf de verf goed roeren. 
Plak alles wat je niet wilt schilderen af en zorg dat je de ondergrond goed afdekt. 
Breng de Histor Monodek Exterior vervolgens gelijkmatig aan met een roller/
kwast(borstel) op de droge ondergrond. Werk in vakken van boven naar 
beneden en nat in nat. Het mooiste resultaat behaal je met lange bewegingen in 
één richting.

Stap 3 Klaar met schilderen Sluit de emmer goed af en bewaar hem op een vorstvrije plek. 
Heb je de roller/kwast (borstel)weer snel nodig? Wikkel deze dan in folie op 
plastic (luchtdicht). Klaar met de klus? Laat de roller/kwast (borstel) indrogen en 
doe hem bij het restafval. 
 

Tips en Tricks Zuigende ondergrond  
Bij bestaande (en ook geschilderde) ondergronden kun je dit controleren door er 
een natte spons tegenaan te houden. Trekt het water in de muur (vaak 
donkerverkleuring), dan heb je een zuigende ondergrond. Gebruik dan altijd 
eerst een voorstrijk. 
 
Type voorstrijk  
Voor nieuwe ondergronden gebruik je de Histor Muur Voorstrijk. 
 
Rolstok  
Gebruik voor het schilderen van grote muren/gevels een verfroller op een rolstok. 
Zo kun je gemakkelijker en sneller grote oppervlaktes schilderen.
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WERKWIJZE
Tips en Tricks Emmer of verfbak 

Schilder vanuit de emmer, of een grote verfbak, zodat je gemakkelijker genoeg 
verf aan kan brengen op de ondergrond. 
 
Tape  
Verwijder de tape als de verf nog nat is. Als je de tape een langere tijd laat zitten, 
is de kans groot dat bij het verwijderen van de tape de verflaag beschadigt, De 
tape scheurt en er kunnen lijmresten achterblijven door indroging.

VERWERKING
Gereedschap Roller/Kwast (Borstel)
Temperatuur Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
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, vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING
Volledig verhard Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 maand bij ca. 20°C.
Droogtijden Bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 50%: Droog na ca. 1 uur. 

Overschilderbaar na ca. 4 uur.

REINIGING
Morsvlekken en spatten Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.
Droge verflaag De verflaag is na ca. 1 maand drogen afwasbaar met een vochtige doek.

PRODUCTGEGEVENS
Houdbaarheid en 
bewaarcondities

Na gebruik de emmer luchtdicht afsluiten. 
Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur van 5°C 
tot 30°C, ten minste 2 jaar houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Verpakking 1, 2.5, 5 Liter
Veiligheidsgegevens en 
afvalbehandeling

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


