
 

 

 

Technische fiche  

Muren 

Voorbereiding 
 

 

Matte, gebruiksklare, egaliserende, waterverdunbare, isolerende, goed 

hechtende, dekkende grondverf voor muren en plafonds binnen op basis 

van een watergedragen alkyd-acrylaat emulsie(=hybride) 

 

  Toepassing  

 
Binnenmuren en plafonds. 
Als matte isolerende (na zorgvuldige reiniging) en absorptie egaliserende 
grondlaag 

 

  Eigenschappen  

 
Gemakkelijke verwerking (spat niet en reukarm) 
Mat (< 3 GU@85° volgens NF EN ISO 2813) 
Isoleert wateroplosbare vlekken na zorgvuldige reiniging (ook lichte roest 
vlekken) 
Kan vlot afgewerkt worden met alle gangbare Herbol binnenmuurverven zowel 
watergedragen als solventgedragen. 
SF kwaliteit 

 

 Technische data 
 

Dichtheid Ca. 1,556 kg/l 

Bindmiddel Alkyd-acrylaat watergedragen emulsie (=Hybride) 

Pigmentatie Titaandioxide en speciale vulstoffen 

Emissie 
binnenluchtkwaliteit 

A+  
(gradatie gaande van A+(zeer zwakke emissie) tot C(sterke emissie) 

Glans Mat (< 3 GU@85° volgens NF EN ISO 2813) 

Kleurassortiment Kan aangekleurd worden via het Herbol-Color-Service systeem 

Beschikbaar in wit + basis DU1 

Verpakkingen 2,5 L – 12,5l 

Opslag Ca. 1 jaar in originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije 
plaats 

VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 
1 g/l VOS 

Vaste stofgehalte In volume ca. 48%; in gewicht ca. 65% 

 

 Verwerkingsdata 
 

Verwerking Borstel, rol, lage druk spuitpistool en Airless. Gebruiksklaar product voor borstel 
en rol. Eventueel 2 % verdunnen met water voor airless applicatie en tot max 5% 
met water voor lage druk spuiten of in geval van sterk poreuze ondergronden. .  

  

CLASSIC GRUND  

Waterverdunbare, isolerende, goed hechtende,  
dekkende grondverf voor muren en plafonds binnen  

 

   



 

Verwerkingsomstandigheden Toepassen bij minstens 5 °C voor ondergrond en luchttemperatuur tijdens en na 
de verwerking. 

Rendement Borstel/rol: ca. 10 m²/l per laag. Afhankelijk van de zuigkracht en de structuur 
van de ondergrond 

Droogtijden (bij 23°C en 50% R.V.) Stofdroog: na ca. 15 minuten 

Overschilderbaar: na ca. 4 uur. In het geval van wateroplosbare vlekken of lichte 
roestvorming 24 uur.  

Verdunning/reiniging van 
de gereedschappen 

Water. Zo snel als mogelijk na gebruik. 

 

 Veiligheidsinformatie  

Vlampunt Niet van toepassing 

Transportcode Niet van toepassing 

Algemeen Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen. 

Bij onvoldoende ventilatie, geschikte adembescherming dragen. 

Bij bewerkingen van verflagen zoals schuren, lassen, afbranden, enz. kunnen 
gevaarlijke stofdeeltjes en/of dampen vrijkomen. Werk in een goed geventileerde 
ruimte. Gebruik geschikte zelfbeschermingsmiddelen wanneer nodig. 

 

 Systeemopbouw  

 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. 

Muren – Plafonds – Minerale 
ondergronden 

Ervoor zorgen dat op een stevige en zuivere ondergrond gewerkt kan worden. 

Nieuw: 

• Aanbrengen van een laag Herbol-CLASSIC GRUND 

• Bij zeer sterk zuigende en stofferige ondergronden is het raadzaam eerst te 
fixeren met Herbol-PUTZGRUND (10 tot max. 30 % verdund met water) 

 

 

Renovatie (matte, zwak zuigende verflagen): 

• Grondlaag: 1 x Herbol-CLASSIC GRUND 

 

 

Opm.: 

• Nicotine-, vocht- en vetplekken zoveel mogelijk afwassen met water en een 
voldoende vet oplossend huishoudelijk reinigingsmiddel; roetaanslag droog 
verwijderen. Voldoende laten drogen en droog afborstelen. 

• Sterk verontreinigde ondergronden (nicotine, roet, enz.) behandelen met 2 
lagen Herbol-CLASSIC GRUND onverdund. Tussen grond- en eindlaag 
minstens 24u laten doorharden; het toevoegen van water vermindert het  
isolerend vermogen. 
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Wegens de veelzijdigheid van de toepassing- en verwerkingsmethoden kan echter  
geen aansprakelijkheid aanvaard worden.  
Voor advies en levering gelden onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden. 
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