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MUUR & PLAFOND SATIN
1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Productinformatie

Muur & Plafond Satin is top kwaliteit, een zeer duurzame en afwasbare
emulsie, met een gemiddelde glansgraad. Geschikt voor alle binnenmuren en
plafonds. Geeft een zijdeachtige, gemakkelijk te onderhouden en duurzame
afwerking. Minder geschikt in vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers.

Toepassingsgebied

Cement, beton, plaaster, hout, na aanbrengen van de geschikte Dulux primer.
Vooral geschikt voor toepassing in grote ruimtes.
Behangpapier (eerst testen op een klein stukje).

Samenstelling

Pigment: Lichtechte niet-loodhoudende pigmenten.
Bindmiddel: PVA copolymeer emulsie
Solvent: Water

2. FYSISCHE KENMERKEN
Filmeigenschappen

Muur & Plafond Satin

Hittebestendigheid: niet geschikt voor verwarmende oppervlakken zoals bv.
radiatoren.
Waterbestendigheid: zal weerstaan aan de normale vochtigheidsgraad van
binnenruimtes en is afwasbaar.
In vochtige ruimtes zoals keukens en badkamers, wordt aangeraden Keuken &
Badkamer te gebruiken.
Chemische weerstand: gematigd bestand tegen zouten van nieuw pleisterwerk
of dergelijke ondergronden.
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Droogtijd

Eén laag op standaarddikte:
Duimdroog: afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad.
Overschilderbaar: 2 tot 4 uur.
Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, bv. in
koude, vochtige omstandigheden zal het drogen langer duren dan de
opgegeven droogtijden.

Kleur(en)

Wit
Aspect: zijdeglanzend

Verpakking

10 L

Droge Stof

Wit: ongeveer 40 % nominaal

Vlampunt

Niet van toepassing.

3. VERWERKING

Voorbereiding
ondergrond

Nieuwe muren en plafonds: Het te behandelen oppervlak moet droog, vet- en
stofvrij zijn. Op sterk absorberende ondergronden eerste laag Dulux Muur en
Plafond Satin 10 à 20 % verdund aanbrengen.
Reeds geschilderde muren en plafonds: Reinigen met water en een
reinigingsmiddel, afspoelen met zuiver water en goed laten drogen. Alle
loskomende deeltjes verwijderen, plamuren met een aangepast Polyfilla
product, schuren en ontstoffen.
Op poederige oppervlakken Primer Pleisterwerk & Gipsplaten aanbrengen.
Zijdeglans- of hoogglansverven mat schuren om een goede hechting te
bekomen, ontstoffen.

Systeem

Gebruik de geschikte Dulux Primer voor onbehandelde ondergronden.
Goed omroeren voor gebruik.
Tussenlaag: niet van toepassing.
Afwerking: 1 of 2 lagen Muur & Plafond Satijn.

Rendement

Muur & Plafond Satin

Ongeveer 14 m² per liter per laag afhankelijk van de poreusheid van de
ondergrond.
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Toepassing

Borstel, rol met halflange haren en spuiten.
Voor het fixeren van nieuwe of onbehandelde ondergronden, 5 delen verf
verdunnen met 1 deel zuiver water.
Borstel en rol :
Voor normaal verven niet meer verdunnen dan 1 deel water voor 10 delen verf.
Spuiten :
- Conventioneel spuiten : 1 deel zuiver water toevoegen aan 4 delen
verf. Voldoet voor het meeste spuitmateriaal.
- Airless spuiten : Verdunnen gewoonlijk niet nodig.
Minimum spuitdruk : 140 kg/cm² met spuitkop 0.38 mm en
spuithoek van 65 °.

Reiniging van het
materieel

Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik.

Bewaring

1 fijn laagje water op het oppervlak van de verf in de geopende doos. Vorstvrij
bewaren.
Niet bewaren of verwerken in extreme temperaturen.

4. VOORZORGSMAATREGELEN

PRODUCT OP WATERBASIS
Zorg voor voldoende verluchting gedurende aanbrengen en drogen.
De spuitnevel en dampen niet inademen.
Bij verspuiten binnen, de aangepaste ademhalingsbescherming dragen.
De aangepaste oogbescherming dragen tijdens het aanbrengen.Contact met
de ogen en de huid vermijden. Bij contact met de ogen, onmidddellijk met
overvloedig water spoelen en medische hulp raadplegen.
Spatten op de huid afwassen met water en zeep. Geen solventen, thinner of
white spirit gebruiken.
De bus goed gesloten houden.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Beschermen tegen vorst en extreme temperaturen.
Niet in riolen of waterlopen gieten.
Bevat geen toegevoegd lood.
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 produkt kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar
onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Muur & Plafond Satin
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