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     ROLL-IT EASY 

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv 
G. Levisstraat        2 
1800        Vilvoorde  
 
Tel :  (0032) (0)2/2542211 

 

 
1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
 
 
Productinformatie 
 

 
"Roll It-Easy" beschermt en decoreert muren en plafonds, binnen. Gemakkelijk 
aan te brengen, dankzij het geïntegreerde rooster. Heeft een uitstekende 
dekkracht en is zeer duurzaam. Geeft een schitterend witte, diepe, matte 
afwerking. 
 

 
Toepassingsgebied 
 

 
Geschikt voor toepassing op muren en plafonds in pleisterwerk, pleisterplaten 
en metselwerk.  

 
Samenstelling 
 

 
Bindmiddel: Acrylaat copolymeer 
Pigment: Lichtechte, niet-loodhoudende pigmenten. 
Solvent: Water  
 

 
2. FYSISCHE KENMERKEN 
 
 
Filmeigenschappen 
 

 
Hittebestendigheid: niet geschikt voor oppervlakken die opgewarmd worden, 
bv. radiatoren. 
Waterbestendigheid: weerstaat aan de normale vochtigheidsgraad van 
binnenruimten, licht 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 standaard dikte:  
Duimdroog: 30 min. 
Overschilderbaar: 2 uur. 
Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, bv. in 
koude, vochtige omstandigheden zal het drogen langer duren dan de 
opgegeven droogtijden. 

Kleur(en) Wit  

Verpakking 5 l 

Droge Stof  Gehalte     
          33 % nominaal 

Vlampunt Niet van toepassing. 

3. VERWERKING 

Voorbereiding  
ondergrond 

Nieuwe muren en plafonds:  
De te behandelen oppervlakken moeten droog, ontvet en ontstoft zijn. Eerst 
een geschikte Dulux primer aanbrengen. 
Reeds geschilderde muren en plafonds:  
Reinigen met water en een reinigingsmiddel, afspoelen met zuiver water en 
goed laten drogen. Alle loskomende deeltjes en slecht hechtende verf 
verwijderen. Plamuren met een aangepast Polyfilla product, schuren en 
ontstoffen.  

Systeem Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik. Een verfrol met 
halflange haren gebruiken. Aanbrengen bij temperaturen tussen 5 en 30 °C. 
Voor plafonds: altijd beginnen in de meest verlichte zone. Materiaal reinigen 
met water. 

Rendement + 13 m² per liter per laag, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond. 
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Reiniging van het 
materiaal 

 
Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik. 

 
Bewaring 

 
Eens de pot geopend, 1 laagje water op het oppervlak van de verf gieten en 
zorgvuldig afsluiten. Vorstvrij bewaren.  
 

 
4. VOORZORGSMAATREGELEN  
 
 
 
 

 
Koel en vorstvrij bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 
gebruiken. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk 
met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Na 
aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Afval niet 
in de gootsteen werpen. 
Limietwaarde EU van het product (cat A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dit 
product bevat maximum 24 g/l VOS. 
 

 
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. 
  


