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Nelfamur Classic 

 Ondergrondvoorbehandeling 

 Opmerkingen 

Basis : Alkydhars en isoparaffine 

Kleur : Wit. 

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

Laagdikte  : ca. 50 mu droog  

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

Stofdroog na ca. 2 uur. 

Overschilderbaar : Voor een optimaal isolerende werking 
24 uur wachten alvorens over te schil-
deren. 

Vastestofgehalte : 50 vol%  

Theor.rendement : ca. 9 - 10  m² per liter bij 50 mu. droog. 

afhankelijk van de structuur en aard 
van de ondergrond 

  Conform DIN EN 13 300 

Glans : Mat   < 2 G.U.  (60°) 

Natte slijtage  : Klasse  2 

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij 

vorstvrije opslag tenminste 12 maanden 

 Eigenschappen 

 Kwast / roller   

verdunning  : Niet verdunnen 

Airless spray   

verdunning  : 0 - 5  % Nelfalsol Verdunner 3210, indie 

nodig 

spuitdruk  : 180 - 200 bar 

Spuitopening : 0,015 - 0,017 inch 

Verwerkingstemp.  : niet verwerken beneden 5°C en boven 

een RV van 85%. 

Reiniging gereedschap-

pen  

: Nelfasol Verdunner 3210 

Algemene Informatie 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl 
 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving  

wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het  

productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de on-

dergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergron-

den, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken 

van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor 

geleden (vervolg)schade.  
 

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000 

 

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL 

GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO 

OPLOSMIDDELRIJK 

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

Vuil en stof, niet hechtende delen zoals algen, schimmels en mos 

verwijderen 
 

Reeds behandelde ondergronden. 

De conditie van de bestaande ondergrond testen op hechting. Zui-

gende ondergronden voorbehandelen met Nelfamur Classic 

Werkwijze:  
1 à 2 lagen afhankelijk van de staat van de ondergrond.  
Bij voorkeur 2 lagen aanbrengen voor een optimale afwerking 
  
Op zuigende oppervlakken:  
Een laag gevolgd door een tweede binnen 2 uur na het mat 
worden van de eerste laag of de tweede laag de volgende dag.  
  
Op niet-zuigende oppervlakken:  
Eerste laag royaal aanbrengen (niet meer dan 8m2 /l of 7m2 /
kg), de rol uitspoelen en onmiddellijk daarna kruislings uitrol-
len.  

Productomschrijving : Oplosmiddelhoudende matte licht isolerende spanningsarme muurverf voor binnen en buiten 

Toepassing   : Snel en eenvoudig afwerken van muren en plafonds. Kan zonder speciale primer op droge onder-
gronden aangebracht worden zoals  o.a. gips, mortel, kalk of poederende ondergronden. Ook on-
dergronden met nicotine, roet of gedroogde waterkringen zijn door de isolerende werking in 1 of 2 
behandelingen af te werken. 

Voornaamste kenmerken : • Absoluut matte afwerking zonder aanzetten  
• Te verwaarlozen vergeling  
• Gebruiksvriendelijk en tijdbesparend  
• Spanningsvrij  
• Zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid  
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Nelfamur Classic is een oplosmiddelhoudende potmatte binnenmuurverf voor het snel renoveren van wanden en plafond. 

Door de toegepaste bindmiddelen is Nelfamur Classic spanningsarm en heeft een zachte neutrale geur.  

Door de hoogdekkende en isolerende eigenschappen is Nelfamur Classis goed inzetbaar als renovatiemuurverf over verontreinigin-

gen van bijvoorbeeld nicotine, roet en watervlekken.  

 

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig zijn. Al naar gelang de verontreiniginggraad zijn 1 of 2 lagen aan te bevelen. Ver-

vuilde ondergrond, nicotine- en roetvervuilingen niet eerst afwassen. Nelfamur Classic kan direct op de vervuilde onderrond worden 

toegepast. Watervlekken moeten echter wel droog zijn.  

 

Poederende of sterk zuigende ondergronden  

Op zuigende ondergronden bij voorkeur 2 lagen aanbrengen. Mocht er na de eerste laag geen gelijkmatig uiterlijk ontstaan dan kan 

direct na het mat worden van de laag een tweede laag worden aangebracht.  

 

Niet zuigende ondergronden  

Eén volle laag aanbrengen en vervolgens deze gelijkmatig verdelen/uitrollen.  

 

Gips, Beton, pleisterwerk, kalk en oude lijmverven. 

Nelfamur Classic zonder grondlaag direct aanbrengen op de betreffende ondergrond.  

 

Voor professioneel gebruik binnen dient ontheffing aangevraagd te worden.  

Goed ventileren tijdens applicatie en droging.  


