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Productomschrijving : Waterverdunbare oplosmiddelvrije matte muurverf gevuld met kwarts . 

Toepassing : Voor binnen en buiten als structuur-egaliserende tussenlaag in muurverfsystemen op alle steenachtige muren 

zoals baksteen, beton, pleisterwerk, vezel/cementplaten etc.  

Voornaamste kenmerken : • Omgevings- en gebruikersvriendelijk (oplosmiddelvrij/waterverdunbaar) 

• Water- en schrobvast 

• Onverzeepbaar, kan daardoor toegepast worden op alkalische ondergronden 

• Goede dekkracht 

• Door kwartstoevoeging hoge mechanische weerstand 

• Gemakkelijk egaal te verwerken 

• Barsten, haarscheurtjes en kleine gaten worden gemakkelijk gedicht door het hoog vullend vermogen van de 

kwartskorrels  

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

Voorzorgsmaatregelen 

Eigenschappen 
Basis : vinylcopolymeerdispersie 

Kleur : wit en kleuren uit wit  

Dichtheid 20°C : 1,70 kg/dm³ voor wit  

Droogtijd : bij 20 °C en een RV van 65% 

stofdroog na ca. 30 minuten 

Overschilderbaar : na ca. 3-4 uur.  

Glans : mat 

Vastestofgehalte : 54  vol%  

Theor.rendement : ca. 3-5 m² per liter bij 150 mu. droog  Sterk 

afhankelijk van de applicatiemethode en 

de ruwheid van de ondergrond.  

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij 

vorstvrije opslag tenminste 12 maanden. 

Verwerkingstemp.

  

: Niet verwerken beneden 5°C en boven een 

RV van 80%. Indien binnen gebruikt: ventile-

ren bevordert tevens de droging.  

Reinigingsverd. : direct na gebruik met (warm) water  

Verwerking 

Verwerkingsmethoden 

Kwast / roller   

Verdunning : 0-5 % water  

PASTOLEX KWARTSMUURVERF 

3     WAND & PLAFOND 
 Structuurverven 

Algemene informatie 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte techni-

sche gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigin-

gen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. 

OPLOSMIDDELRIJK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL 

GEBRUIK BINNEN AAN ARBO 

Ondergrondvoorbehandeling  

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. 

 

Bestaand werk 

Oude goed hechtende verflagen reinigen, gladde verflagen matschuren. Sterk zuigende en poederende ondergronden sterk verdund voorbehan-

delen. 


