
 

 

Binnenmuurverven 
Afwerkingsproduct 

Technisch productblad 

 

 

  

 ZENIT POWER 
Hoogwaardige matte zeer goed dekkende matte binnenmuurverf op basis van een 
polyvinyldispersie 

 

 I. Product omschrijving 
. 

Product omschrijving  
Toepassing Waterverdunbare, potmatte, superdekkende muurverf (klasse 1 DIN EN 13300) 

voor binnenmuren en plafonds, op basis van een polyvinylacetaatdispersie  
Ondergronden Het behandelen van winddroog beton, schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk, gips 

en boardplaten, e.d. 
  

 

 

 II. Eigenschappen 
 

Eigenschappen  
 Zeer goede dekkracht, klasse 1 volgens DIN EN 13300 

Schrobvast volgens DIN EN 13300 klasse 2 
Weekmaker- en oplosmiddelvrij 
Geurarm 
Gemakkelijke verwerking 
Volledig mat na droging.  

  
  

 

 

 III. Technische data 
  

Technische data  
Dichtheid Ca. 1,60 kg/l (wit) 
Bindmiddel Polyvinylacetaatdispersie 
Pigmentatie Rutiel Titaandioxyde en speciale vulstoffen 
Glans Potmat 
Kleurenassortiment Beschikbaar in wit en vrijwel alle kleuren 



DIN EN 13300 Natte slijtvastheid klasse 2; 
dekvermogen klasse 1; bij een verbruik van 8 m²/L (ca 125 ml/m²). 
Korrelgrootte: fijn. 

Verpakkingen 5 en 12,5 l. 
Opslag In originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats 
VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a) : 75 g/L (2007 / 30 g/L (2010). Dit 

product bevat max 1 g/L. 
Vaste stofgehalte In volume ca 68 %; in gewicht ca 72 % 

 

 

 IV. Verwerkingsdata 
 

Verwerkingsdata  
Verwerking Kwast, rol en Airless-spuitapplicatie 
Verwerkingsomstandigheden Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na 

de verwerking. 
Theoretisch rendement Kwast / rol: ca. 8 m²/l 
Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.) Overschilderbaar na ca. 2-3 uur. Doordroog: na ca. 2-3 dagen 
Verdunning / reiniging van 
deGereedschappen 

Water 

Spuitgegevens airless Onverdund, 
Druk: 150 à 200 bar 
Pistoolfilter 60, Opening: 0,017 inch 

  
 

 

 V. Veligheidsinformatie 
 

Veligheidsinformatie  
Vlampunt Niet van toepassing 
Transportcode Niet van toepassing 
R en S zinnen S 2     Buiten het bereik van kinderen bewaren. 

S 46   In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 
           verpakking of etiket tonen. 

Algemeen Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. 
Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. 
Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden etc. kunnen 
gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde 
ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig. 

 

 

 VI. Systeemopbouw 
 

Systeemopbouw  
Voorbereiding van de ondergrond Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan 

het object worden aangepast; d.w.z. ze moeten worden afgestemd op 
de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij 
worden blootgesteld. Er moet voor worden gezorgd dat op een stevige 



Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en 
proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert 
echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze 
producten. 
Informeer of er geen recentere versie van de Product Informatie is 
uitgegeven. 
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en gezonde ondergrond kan worden gewerkt. 
 

Voorbehandeling Ondergrond grondig reinigen en ontdoen van loszittend materiaal. Niet 
intact zijnde lagen, verwijderen. Nieuw pleisterwerk minstens 2 tot 4 
weken onbehandeld laten. 
 

Grondering Dragend, vast, normaal zuigend pleisterwerk, goed hechtende matte 
oude lagen zonder grondlaag behandelen met Herbol Zenit LG. 
Poederend, sterk zuigend of poreus pleisterwerk, gipskarton, beton 
(binnen), kalkzandsteen voorbehandelen met een watergedragen 
voorstrijkmiddel. Nicotineaanslag, roet- en vetvlekken met water met 
daarin een vetoplossend huishoudreinigingsmiddel verwijderen en goed 
laten dogen. Bij watervlekken de oorzaak wegnemen, vlekken laten 
drogen en droog afborstelen. 
 

Afwerking Afwerken met één of twee volle lagen Herbol Zenit Power. 
Verdund met maximaal 5% water. 
Bij lichte nicotine aanslag onverdund aanbrengen. 
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