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GEVEL MONOLAAG
Productinformatie :

Hoogwaardige muurverf voor buiten, op waterbasis.
100 % acrylaat. Makkelijk te verwerken. Geschikt voor gebruik op de
meeste gezonde, droge buitenmuren, zoals metselwerk, steen en
baksteen, beton, cementbezettingen, nieuwe of bestaande crepi’s,
geschikt om te schilderen.

Aspect :

Mat

Kleur :

Wit, Strogeel, ecru, woestijnbeige, duifgrijs.

Densiteit :

1,34

Voorbereiding :

-

-

Gevel Monolaag

Het oppervlak moet droog zijn.
Reeds geschilderde oppervlakken goed reinigen
Slecht hechtende delen verwijderen, grondig schuren en
ontstoffen
Mos en/of algen behandelen met een geschikt antimosmiddel
Voor nieuwe ondergronden, een geschikte primer voor
buitenmuren aanbrengen, of een eerste laag Dulux Gevel, tot
max. 20% verdund
Poederige oppervlakken (al dan niet geschilderd) behandelen
met een geschikt fixeermiddel
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Toepassing :

-

Rendement :

Grondig roeren voor gebruik
1 laag volstaat meestal
Gebruiksklaar : niet verdunnen
Materiaal : langharige verfrol (12 – 15 – 18 mm)
Aanbrengen bij temperaturen tussen 5 en 25°C
Niet aanbrengen bij hevige wind, grote hitte of bij kans op
regen.
Droogtijd bij 20° C: duimdroog na 30 minuten
Weerstaat aan regenbuien na amper 30 minuten

+/- 10m² per liter per lag, afhankelijk van de poreusheid en het reliëf
van de ondergrond.

Reiniging van het materiaal: Water
Voordelen :

-

Verpakking :
Voorzorgsmaatregelen :

Monolaag : goede dekking in 1 laag
Zeer grote weerstand tegen weersomstandigheden en
vuilaanslag
Weerstaat aan regenbuien na amper 30 minuten
Anti UV : vergeelt niet
Microporeuse film; zelfreinigend
Reukarm
Makkelijk aan te brengen
Tot 15 jaar bescherming
Weerstaat aan extreme omstandigheden: storm, zeewind en
zoute lucht, pollutie, felle zon

5L
- Product enkel voor gebruik buiten.
- Contact met ogen en huid vermijden.
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water
afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met water en
zeep.
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en
verpakking of etiket tonen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Afval niet in de gootsteen werpen.
- Koel en vorstvrij bewaren

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd
werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de
wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar
onze algemene verkoopsvoorwaarden.
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