Technische Informatie

UNIVERSAL PUA
100% zijdematte acrylaat-dispersieverf voor buiten

Productbeschrijving
Eigenschappen

Zijdematte dispersielak met een uitstekende dekkracht. Door zijn
geringe mate van CO2 uitlaat is de Conti® Muurverf PUA zeer
geschikt voor de betonbescherming. Kleurstabiel en een hoge
beschermende werking tegen agressieve luchtverontreinigende
stoffen.

Toepassingsgebied

Multi toepasbare, universele verf op 100% acrylaat-basis, voor
gevel- en binnen- afwerking, op bijna elke ondergrond inzetbaar.
Goed verwerkbaar op dragende oppervlakken zoals hout, stuc,
metselwerk, asbestcement en beton, oude dispersie-, silicaat- en
kalkverflagen, aluminium, verzinkte staalplaten, staal met anti-corrosie laag, hard PVC, polystyrol, ABS, GFK, Pur-schuim en
soortgelijke kunststoffen.

Duitse kwaliteit in een Nederlands jasje

• Uitstekende hechting
• Zuur- en alkalibestendig
• Hoog waterdampdoorlatend
Technische gegevens

3

Toepassingsgebied

Buiten

SD-Waarde-M

< 0,3

Kleuren¹

Wit en aan te kleuren met
Conti ProfiColor

w-Waarde kg/m2 h0,5

< 0,05

Verpakkingsgrootte

1, 5 en 10 Liter

Glansgraad*

Zijdemat

Soortelijk gewicht

ca. 1,36 gr/cm³

EU-VOC
Grenswaarde

(Cat. A/d): 130 g/l VOC (2010)
Dit product bevat max. 130 g/l.

Verbruik²

ca. 130-180 ml/m²

Opslag³

Koel en droog ca. 1 jaar

Bindmiddelbasis

100 % puur acrylaat

¹) Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke
eigen- schappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.
²) 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.
³) In ongeopende originele verpakking geschikt om opgeslagen te worden. Goed doorroeren voor gebruik en na gebruik goed afsluiten.

pagina 1 van 3

DSL Coatings B.V.
Jennerstraat 12
6718 XS Ede

Tel. +31 (0)88 - 027 55 00
Email: info@dslcoatings.nl · www.dslcoatings.nl

Technische Informatie

UNIVERSAL PUA
100% zijdematte acrylaat-dispersieverf voor buiten

Ondergrondvoorbehandeling

Verwerking

Ondergrond

Materiaalinstelling

Voor iedere, goed voorbehandelde, stevige ondergrond
binnenshuis geschikt. De ondergrond dient stevig, droog,
stof-, olie- en vetvrij te zijn. Afhankelijk van de soort dient
de ondergrond adequaat voorbehandeld en gegrond te
worden.

Het product is gebruiksklaar ingesteld.

Hout
Bij ruw hout wordt het aangeraden om met Conti® Tekton
IG te gronden. Ter isolering en afsluiting van inhoudsstoffen van het hout, die tot vergeling neigen, dient men voor
het verwerken van de Conti® Muurverf PUA eerst met een
witte tot zeer lichte kleur een grondering met ContiPur®
Multigrund aan te brengen.

Nieuw stucwerk
Nieuw stucwerk, afhankelijk van het jaargetijde en de
temperatuur, minimaal 2 tot 4 weken onbehandeld laten
drogen. Mineraal licht stucwerk en kalkpleister CS > 1,0 N/
mm2 minimaal 4 weken onbehandeld laten drogen.

Materiaalkleuring
Met behulp van Conti® ProfiColor® of met een weerbestendig gebonden kleurverf op kleur te brengen. Bij
te zwaar aankleuren verslechteren de specifieke eigenschappen en kan kleurverstoring optreden. Kleurverf en
kleurconcentraat dienen voor gebruik getest te worden.

Aanbrengmethodes
Kwast, roller of spuiten. Geschikt voor airless verspuiten.
Materiaal, omgevings- en ondergrondtemperatuur ten
minste 5 °C.

Verwerking
In de meeste gevallen volstaat 1 maal onverdund aanbrengen. Afhankelijk van de ondergrond en verwerkingsmethode kan tot maximaal 3% water worden toegevoegd. Om
aanzetten te voorkomen, nat-in-nat aanbrengen.

Sterk zuigende ondergronden

Overschilderen/droogtijd

Zuigende ondergronden bevochtigen met water en licht
vochtig afdrogen. Bij zuigende ondergronden die stevig en
dragend zijn, maar niet kunnen worden bevochtigd, dient
10 % water te worden toegevoegd. In sommige gevallen
is het in plaats van bevochtigen nodig om een grondlaag
met Conti® Puracryl Tiefgrund aan te brengen. Het wordt
aangeraden vooraf een proefopzet ter controle van de
hechting aan te brengen.

Bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid na enkele
uren tastdroog en overschilder- baar. Belastbaar na ca. 3
dagen. Bij koel, vochtig weer en een grotere laagdikte een
navenant langere droogtijd aanhouden.

Niet zuigende ondergronden

Reinigen van gereedschap
Tijdens werkonderbrekingen het gereedschap in het materiaal of in water bewaren. Gereedschap direct na gebruik
schoonmaken met water, eventueel met afwasmiddel.

Niet zuigende ondergronden met Conti Puracryl WP Grund
voorbehandelen. Gladde, glanzende ondergronden vooraf
opruwen.
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Belangrijk
Speciale aandacht
In moeilijke gevallen advies inwinnen.
Niet verwerken bij direct opvallend zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (nevel) of harde wind. Indien
noodzakelijk netten op de steiger aanbrengen. Voorzichtig
bij kans op nachtvorst.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na het ver- werken 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

pagina 3 van 3

DSL Coatings B.V.
Jennerstraat 12
6718 XS Ede

Tel. +31 (0)88 - 027 55 00
Email: info@dslcoatings.nl · www.dslcoatings.nl

