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1x Superdekkend Binnen 

 
 
 
Super dekkende en super afwasbare matte acryl muurverf voor het schilderen van muren en plafonds in droge ruimten 
binnen. Eenvoudig te verwerken, ademend, reukarm en spat weinig. Door de superieure dekkracht dekt deze muurverf in 
de meeste gevallen in 1 laag. 
 
Verwerking: Voor gebruik goed doorroeren en niet verdunnen. In 1 ruime laag aanbrengen met muurverfroller of borstel. 
Niet verwerken beneden de + 8 C. 
 
Rendement: ± 11,5 m² /liter per laag afhankelijk van het type ondergrond, de voorbehandeling en het gereedschap. 
 
Droogtijd bij +20°C: Droog na ± 2 uur en overschilderbaar na ± 6 uur. 
 
Voorbehandeling:  
Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gaten, scheuren, loszittende en onstabiele delen 
vooraf herstellen. Net gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.  
 
Geschilderde muren en plafonds in goede staat: Reinigen met ontvettingsmiddel.  
 
Licht zuigende/poederende ondergronden: Voorbehandelen met Matterhorn Paint Primer Muur & Plafond.  
 
Sterk zuigende ondergronden: Voorbehandelen met een fixeermiddel.  
 
Poederende, poreuze ondergronden en niet watervaste verflagen: Grondig afwassen met schoon water totdat de 
ondergrond niet meer afgeeft. Daarna voorbehandelen met een fixeermiddel.  
 
Verontreinigde ondergronden (roet- en vochtvlekken, nicotine e.d.): Reinigen met een ontvettingsmiddel en 
voorbehandelen met een isoleermiddel.  
 
Muren met behang: De hechting controleren, vooral in de hoeken en loszittende delen vastzetten. 
 
Voor een optimaal dekkend resultaat: de ondergrond na voorbehandelen altijd eerst verven met Matterhorn Paint Primer 
Muur & Plafond. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel:    Vinylcopolymeer dispersie 
Pigmenten:   Rutiel titaandioxide, fijne extenders en kleurstoffen 
Oplosmiddel:    Water 
Vaste bestanddelen:   54% in gewicht 
S.G.:     Ca. 1,45 g/ml 
Viscositeit:    Viscolab LC 3: 5  PaS @ 20°C 
Maalfijnheid:    50 Micron 
Glansgraad:    Volgens DIN EN 13300. ISO-2813:  Mat, 85°/ 5-10% 
Tint:     Wit 
Verdunning:    Water 
Gevarenklasse:    Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
Reinigen gereedschap:  Water 
 
Prestaties:  
Schrobvastheid volgens DIN EN 13300. ISO11998: klasse 2 
Dekkracht volgens DIN EN 13300. ISO6504-3: Klasse 2 
 
Opslag:  
Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen:  
Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. 
 
Restanten:  
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 


