
Voorbehandeling
De ondergrond dient draagkrachtig, volledig
afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
Scheuren en barsten repareren. Loszittende en
onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij
buitentoepassing alle alg- en mosaanslag
verwijderen.

Poederende ondergrond schoonmaken en behandelen
met Paintura Murafix of een gelijkwaardig fixeermiddel/
diepgrond.
Verontreinigde ondergrond (roet, nicotine, watervlekken
etc.) schoonmaken en behandelen met daarvoor
geschikt middel.
Glanzende verflagen licht schuren en stofvrij maken.

Verwerking
Voor gebruik goed omroeren. In twee lagen aanbrengen
met een geschikte roller, kwast of verfspuit. De eerste
laag mag eventueel verdund worden met max 10%
water.

Instellingen verfspuit

Airless Airmix
Nozzle 0.017-0.019” 0.017-0.019”
Druk ca.180 bar ca.120 bar
Luchtdruk n.v.t. 2 bar
Verdunnen 0-10% 0-10%

Omschrijving
Paintura Muratex Muurverf is een zeer hoogwaardige,
zeer matte, 100% acrylaat muurverf. Uitstekend
weerbestendig, waterdampdoorlatend. Daarnaast
uitstekend schrobvast, klasse 1 volgens (DIN EN 13300).
Uitstekend dekkend en optimaal vloeiend voor een
mooie gladde afwerking. Bedoeld voor een duurzame
afwerking van buitengevels en binnenmuren, ook in
vochtige ruimten. Door de superieure kwaliteit met
name bedoeld voor buitenwerk waar hoge eisen aan
gesteld worden. Verkrijgbaar in alle kleuren van het
kleurmengsysteem. Voor binnen en buiten.

Technische Gegevens (Gelden voor wit)
• Bindmiddel: 100% Acrylaatharsdispersie
• Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale

vulstoffen
• Schrobklasse: Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
• Oplosmiddel: Water
• Vaste bestanddelen: 42 % v/v
• Soortelijk gewicht: ca. 1,44 kg/l
• Aanbevolen laagdikte:
Droge laagdikte / laag: ca. 46 micrometer
Natte laagdikte / laag: ca. 111 micrometer

• Glansgraad: Extra mat: ongeveer 1% @ 85°
• Verdunning: Water
• Gevarenklasse: Zie MSDS
• Reinigen gereedschap: Water

Disclaimer: De productinformatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk
de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Paintura® aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te
worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Paintura® op het productinformatieblad. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de
laatste versie vanhetproductinformatieblad te raadplegenen te respecteren.Dezeproductinformatiebladen zijngratis tedownloadenvandewebsitewww.paintura.proofopverzoek
via support@paintura.pro. Paintura® houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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Droging
Stofdroog na ca 2 uur. Overschilderbaar na ca 6 uur.

Rendement
Ca. 9 m² /liter per laag. Het opgegeven rendement is
theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de
aard en de structuur van de ondergrond en de
verwerkingsmethode.

Houdbaarheid
Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Systemen

Algemeen
De ondergrond dient draagkrachtig, volledig
afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
Scheuren en barsten repareren. Loszittende en
onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij
buitentoepassing alle alg- en mosaanslag verwijderen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden
• Sterk zuigende ondergronden geheel

voorbehandelen met Paintura Murafix of een
gelijkwaardig product.

• Poederende ondergronden grondig reinigen. Na
droging voorbehandelen met Paintura Murafix of
een gelijkwaardig product.

• Na droging dekkend afschilderen.

Bestaande intactemuurverflagen
• Reinigen met Paintura Duatrin Verfreiniger. -

Eventueel een tussenlaag Paintura Muraprim
Dekkend aanbrengen.

• Na droging dekkend afschilderen.

Bestaande, niet draagkrachtigemuurverflagen
• Loszittende delen verwijderen.
• Poederende lagen grondig afwassen en laten

drogen.
• Eventuele reparaties uitvoeren. - Voorbehandelen

met Paintura Murafix.
• Na droging dekkend afschilderen.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet
• Grondig reinigen met Paintura Duatrin verfreiniger

of een gelijkwaardig product.
• Oppervlak/ verontreiniging behandelen met

daarvoor geschikt product.
• Na droging dekkend afschilderen. De genoemde

systemen gelden als algemene beschrijving voor de
meest voorkomende ondergronden.

Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies
kunt u contact opnemenmet support@paintura.pro
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Algemeen
Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8° C. Buiten
niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon
aanbrengen. Reinig gereedschap met water en zeep.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1)
van 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-
methyl-2H-isothiazool-3-on.

Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare
druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Buiten bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in
een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen, beschermende kleding,
oogbescherming dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt
voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de
lokale, regionale, nationale en/of internationale
regelgeving. EU-grenswaarde voor dit product (cat.
A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.
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