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Productomschrijving : Waterverdunbare isolerende spanningsarme muurverf voor binnen 

Toepassing : Als isolerende renovatieverf voor diverse probleemondergronden waar doorslaan 

van verontreiniging verwacht kan worden, zoals nicotineaanslag, licht  tot sterk  

verontreinigde ondergronden (wateroplosbaar) 

Voor een optimaal resultaat bij wateroplosbare zware isolatieproblemen  

minimaal 2x behandelen. 

Voornaamste kenmerken : • Omgevings- en gebruikersvriendelijk (waterverdunbaar) 

• Spanningsvrij – licht elastisch 

• Isolerende werking 

• Zeer goede hechting op verschillende ondergronden 

• Goede verwerking   

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

Voorzorgsmaatregelen 

PASTOLEX RENOVATIEMUURVERF 

3     WAND & PLAFOND 
 Renovatiemuurverven 

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 voorbehandelen 

Eigenschappen 

Basis : Kationische acrylaatoplossing 

Kleur : wit, en kleuren uit wit  

Dichtheid 20°C : 1,56 kg/dm³ voor wit  

Laagdikte  : ca. 40 mu droog  

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

Stofdroog na ca. 30 minuten 

Overschilderbaar : na ca. 4 - 6 uur.  

Voor een optimaal isolerende werking  24 

uur wachten alvorens over te schilderen  

Vastestofgehalte : 39 vol%  

Theor.rendement : ca. 8 - 9 m² per liter bij 40 mu. droog 

 :  

  Conform DIN EN 13 300 

Glans : Kalkmat  < 10 GU 

Natte slijtage  : Klasse 1 

Dekking : Klasse 2, bij een verbruik van 8 m²/liter 

 :  

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorst-

vrije opslag tenminste 12 maanden 

Verwerkingstemp.

  

: Niet verwerken beneden 10 °C. en boven 

een RV van 85%. Indien binnen gebruikt: 

ventileren, en dit bevordert tevens het dro-

gingsproces. 

Reinigingsverd. : Direct na gebruik met (warm) water. 

Verwerking 

Verwerkingsmethoden 

Kwast/roller    

Verdunning  : Niet verdunnen 

Airless spray     

Verdunning : Niet verdunnen 

Opening : 5/19 - 5/21 

Werkdruk : 180-190 bar 

Pistoolfilter : Latex  Filter 


