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Productomschrijving 
 

Korte omschrijving  Mat opdrogende, waterverdunbare renovatie- en isoleerverf op basis van alkydemulsie. 
  

Technische gegevens  

Specifiek gewicht Ca. 1.522 g/cm³ Toepassingsgebied Binnen 

Verbruik [1] 165 ml/m²  Opslag [2] Koel en droog ca. 1 jaar 

Glansgraad Mat EU-VOC-grenswaarde 
(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) 
Het VOC-aandeel bedraagt max. 30 

g/l. 

Verpakkingsgrootte 5lt, 12,5 lt.   

[1]  De opgegeven verbruikswaarden zijn gemiddelde waarden op een gladde ondergrond. Het exacte verbruik valt te bepalen door een 

proefopzet op het betreffende bouwdeel, met inachtneming van alle voorbewerkingen. 

[2]  In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten. 
 

 
Samenstelling  Alkyd-dispersie, titaandioxide, talk, krijt, kaoline, additieven, conserveringsmiddel.  
   Methylisothiazolinone en Benzisothiazolinone. 
 

Inzetgebied en toepassingen 
 

Ondergrond 
 

 

 Voor iedere goed voorbehandelde, stevige ondergrond binnenshuis. De ondergrond dient 
stevig, droog, stof-, olie- en vetvrij en te zijn. Watervlekken droog afborstelen. Bij hard-
nekkige vlekken tweemaal isoleren. In extreme gevallen dient men ContiPur® Mul-
tigrund toe te passen. Afhankelijk van de soort dient de ondergrond adequaat voorbe-
handeld en gegrond te worden. Voor de verwerking van het product moet de geschikt-
heid van het materiaal op de ondergrond getest worden middels een proefopzet. Volgens 
VOB, deel C, DIN 18363, par. 3. 
 

 

Sterk zuigende 
ondergronden 

 Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Conti® Uni Tiefgrund of Conti® 

Puracryl Tiefgrund. 
 

Niet zuigende  
ondergronden 

 Niet zuigende oppervlakken voorstrijken met Conti® Puracryl WP Grund. Gladde, glan-
zende oppervlakken vooraf opruwen.  

 

 

Materiaalinstelling   Doorgaans eenmaal onverdund aanbrengen.  
 

Verwerking  
 

 Met kwast, rol- of spuitapplicatie. Geschikt voor Airless-spuiten (spuittip Ø minimaal. 0,5 
mm, 180 - 250 bar) Bij het spuiten maximaal met 10 % water verdunnen. Materiaal-, 
omgevings- en ondergrondtemperatuur ten minste 5 °C. 
 

 

 

Eigenschappen 
 
 

 
   

       

 Een goede isolerende werking van nicotine, koffie, roet, lignine en uitgedroogde water-
vlekken op plafond- en muuroppervlakken binnenshuis. Dunlagige structuurbehoudende 
verwerking en zeer waterdampdoorlatend. Het droogt spanningsarm op en heeft nataf-
wrijfklasse 2 volgends DIN EN 13300. 
 

 
 Sneldrogend 
 Goede isolerende werking 
 Structuurbehoudend en spanningsarm 
 Renovatie- en isoleerverf op basis van 

Alkyd- emulsie 
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Overschilderen/ 
droogtijd 

 Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele uren tastdroog. Voor verdere be-
werkingen minimaal 12 uur laten drogen. Doorgehard en belastbaar na ca. 3 dagen. Bij 
koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een navenant langere droogtijd aanhouden. 
Het beste resultaat wordt bereikt door het over te verven met een hoogwaardige disper-
siekleur.  

 

Reinigen van  
gereedschap 

 

 Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. 
Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water, indien nodig spoelmiddel ge-
bruiken.  

 

Belangrijk 

Speciale aandacht  VOB, Deel C, DIN 18363, par. 3, betreffende BFS- productbladen, betreffende EU-
Veiligheidsbladen. 
In moeilijke gevallen advies inwinnen.  

 

Veiligheid  Ook bij het verwerken van producten die arm zijn aan schadelijke stoffen, zijn de ge-
bruikelijke beschermingsmaatregelen aan te houden. Buiten bereik van kinderen bewa-
ren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het verwerken voor goede ventilatie zorg 
dragen. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij contact met de ogen en de 
huid direct grondig met water spoelen. Niet in het riool, open water of de grond laten 
lopen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dient vermeden te worden. 
Tijdens het verwerken de grond afdekken.  

 

Technisch  
advies 

 Uiteraard kunnen in deze technische informatie niet alle ondergronden en verftechnische 
problemen behandeld worden. Mocht u verdere vragen hebben kunt u vanzelfsprekend 
technisch advies inwinnen.  
E-Mail: info@dslcoatings.nl of tel: +31 (0)88 027 55 00 
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