
BESCHRIJVING

BRUUT is een lokaal geproduceerde minerale textuurverf
met een verbluffend natuurlijk uitzicht. Het is een
watergedragen afwerkingsverf, geschikt voor binnen en
buiten. De innoverende technologie heeft alle
eigenschappen van een meercomponentensysteem, maar
is dat niet. BRUUT is kant en klaar. 
 
Bruut nodigt uit tot creativiteit en is perfect geschikt om
muren, plafonds en schrijnwerk op een eenvoudige manier
een stijlvolle, natuurlijke look te geven. Je kan er zo subtiel
of wild mee omgaan als je zelf wil, en zo een persoonlijke
twist geven aan je interieur. Een zachte, organische
salontafel in Risottowit die een cosy sfeer geeft aan je
zithoek, of net een opvallend donkere wand in
natuursteenlook? Alles kan.

EIGENSCHAPPEN

Kant en klaar: niets afwegen of doseren
Aankleurbaar in een selectie van FAVO kleurenwaaier
Watervast, ook in vochtige ruimtes
Brengt de natuur in huis
Heel gemakkelijk verwerkbaar
Aanbrengen met spatel, borstel of rol
Krasvast
Slijtvast
Glanst niet op
Cementvrij
Zeer rijk aan natuurlijke, minerale grondstoffen
Nauwelijks geur
Emissievrij, geen VOS
Kan oneffenheden in de ondergrond verstoppen
Zeer ruim inzetbaar
Dampopen

 

TOEPASSING

BRUUT is geschikt voor binnen- en buitenmuren,
schrijnwerk en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten,
bakstenen, beton, behang en dergelijke. Kan ook
aangebracht worden op reeds geschilderde oppervlakken. 

BEPERKINGEN

Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en
oppervlak onder de 10°C is.
Relatieve vochtigheid max 80%
Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad
Maximum laagdikte 1.5 mm

VEILIGHEID EN
HYGIENE

Zie het veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden.
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HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaard in oorspronkelijke ongeopende
verpakking bij minimum 5°C en max 35°C blijft de verf
tenminste 1 jaar houdbaar.

 

REINIGING

Reinigen van materiaal
 
Reinigen van materiaal kan met water, het is aanbevolen
uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB
Brushcon om roestvorming te voorkomen en de conditie
van de haren hoog te houden.
 
Reinigen van het oppervlak
 
Hou rekening met het ruwe oppervlak van Bruut. Dit kan
moeilijker reinigbaar zijn. Onderstaande tips helpen je
zeker om je BRUUT oppervlak vlot te onderhouden.
Wanden
Kunnen gemakkelijk gereinigd worden met een spons, je
zal geen krassen maken. BRUUT glanst ook niet op.
Spatwanden en meubeltjes
Tussenschuren: Door tussen de lagen door te schuren met
een korrel 150 krijg je een gladder oppervlak dat ook
makkelijker te onderhouden valt. 
Bescherm je oppervlak na het schuren met Vernis Hydro
Mat/Satin/Glans met een 2de component bij. Dit zorgt er
voor dat het vuil minder snel in de poriën dringt.
Toch gemorst? Geen probleem. Je kan de vlek zonder
problemen met water en een vod of spons schoonwrijven.
Je zal zien dat hij niet opglanst! Is de vlek hardnekkiger?
Gebruik onze Bonotools Cleaner Spray. Bij zeer
hardnekkige vlekken op je geverniste BRUUT kan je de
spray 5 minuten laten inweken.
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Kleuren
Basissen voor kleurenmengsysteem
Transparant (TR)
Aankleuring volgens de Paintfactory BRUUT collectie.

Speciale kleuren:
Contacteer Paintfactory voor verdere inlichtingen.
Certificatie
Bevat geen VOS.
Technische Bijstand
Wordt verkregen via een erkend Paintfactory verdeler.
U vindt deze terug op paintfactory.be
Volatiele organische stoffen
Klasse A/l. verf met maximum 200gr/L VOS. Limiet 2010 :
200gr/L. Dit product bevat <1gr/L VOC.

Technische Data

Vaste stoffen in volume% 52,7 %

Vaste stof in gewicht % 72,57 %

Verbruik 1-2 m²/L

Natte laagdikte 1000 µm

Droge laagdikte 527 µm

Droogtijd : stofdroog 20°C 60 min.

Overschilderbaar na 20°C 48 u

Volledig uitgehard 20°C 7 dagen

Glans mat

Densiteit 20°C 1.54 Kg/L

PRODUCT INFORMATIE

BRUUT
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ONDERGROND, VOORBEREIDING EN
GRONDLAGEN

De meeste coatingproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede oppervlakte
voorbereiding help je het coatingsysteem in langdurige bescherming.
 
Ondergrondvoorbereiding
 
Bruut hecht op nagenoeg alle ondergronden mits de juiste voorbereiding.
De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht en andere
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.
Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk incluis, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel zoals  Bonotools
Cleaner. Spoel daarna en laat drogen.
Gepelde of gekraakte materie dient integraal van het oppervlak verwijderd te worden door te krabben of te zandstralen.
Verwijder alle vet of olie met een watergedragen ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen mat gewreven te worden.
Er mag geen roest aanwezig zijn. Bij onbehandeld staal een gepaste primer voorzien.
Verwijder mos en algengroei door ondergrond te behandelen met  Bonotools Groen Weg.
 

Ondergrond Voorbereiding ondergrond Grondlaag Afwerking
Minerale
ondergronden
zoals gips,
pleister, cement,
…

Het oppervlak moet droog, proper en
stabiel zijn.
Nieuw pleister dient voldoende droog te
zijn. Herstel gebreken met dezelfde type
pleister.

1 laag Primer Fixatie, herhaal
indien zuiging nog te hoog is. 1
laag Primer Muur in dezelfde
kleur als afwerking.

2 lagen Bruut, volg
de Bruut applicatievideo's
voor je gewenste uitstraling
of ga zelf creatief aan de
slag.

Gipskartonplaten
en gelijkaardig
materiaal

Het oppervlak moet droog, proper en
stabiel zijn. Zorg voor gewapende
gespatelde voegen. 

Primer Fixatie bij poederende
ondergronden, 1 laag Primer
Muur in dezelfde kleur als de
afwerking.

2 lagen Bruut, volg
de Bruut applicatievideo's
voor je gewenste uitstraling
of ga zelf creatief aan de
slag.

Behang

Eerst reinigen met Bonotools Cleaner
1/20 verdunnen in water of Bonotools
Cleaner Spray. Indien blaasvorming
dient het behang verwijderd te worden.

1 laag Primer Muur in dezelfde
kleur als de afwerking

2 lagen Bruut, volg
de Bruut applicatievideo's
voor je gewenste uitstraling
of ga zelf creatief aan de
slag.

Oude verflagen
op waterbasis

Oppervlak dient goed hechtend, gaaf,
gereinigd en droog te zijn. Glans moet
verbroken zijn.

1 laag Primer Muur in dezelfde
kleur als de afwerking

2 lagen Bruut, volg
de Bruut applicatievideo's
voor je gewenste uitstraling
of ga zelf creatief aan de
slag.
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Oude verflagen
op solventbasis

Oppervlak dient goed hechtend, gaaf,
gereinigd en droog te zijn.
Glanzende oude verf volledig mat
schuren.

1 laag Omni Hydro in dezelfde
kleur als de afwerking

2 lagen Bruut, volg
de Bruut applicatievideo's
voor je gewenste uitstraling
of ga zelf creatief aan de
slag.

Baksteen

Grondig reinigen. Voegen moeten
stabiel zijn en vrij zijn van barsten.
Verwijder slechte voegen en hervoeg.
Laat voldoende uitharden.

1 laag Primer Muur Buiten in
dezelfde kleur als de afwerking.
Indien de afwerking dampopen
moet blijven, 1 laag Primer Muur

2 lagen Bruut, volg
de Bruut applicatievideo's
voor je gewenste uitstraling
of ga zelf creatief aan de
slag.

Verven in
slechte staat

Volledig verwijderen met geschikt
afbijtmiddel en/of schuurapparaten.
Herstel het oppervlak indien nodig.
Controleer of er geen structurele
problemen zijn.

Primer Fixatie bij poederende
ondergronden, 1 laag Primer
Muur in dezelfde kleur als de
afwerking

2 lagen Bruut, volg
de Bruut applicatievideo's
voor je gewenste uitstraling
of ga zelf creatief aan de
slag.

Zandcement

Het oppervlak moet droog, proper en
stabiel zijn. ca. 30 dagen oud /
restvochtigheid van 2.5% (CM) niet
overschrijden

1 laag Primer Fixatie of tot
oppervlak absorptieneutraal is. 1
laag Primer Muur in dezelfde
kleur als de afwerking.

2 lagen Bruut, volg
de Bruut applicatievideo's
voor je gewenste uitstraling
of ga zelf creatief aan de
slag.

Wandtegels

Het oppervlak moet droog, proper en
stabiel zijn.  Indien voegen > 1mm,
opvullen met een gepaste voegvuller en
laten uitharden.

Uitvlakken van wandtegels met
Breplasta Fassaden
Handspachtel. Daarna 1 laag
Omni Hydro in dezelfde kleur als
de afwerking.

2 lagen Bruut, volg
de Bruut applicatievideo's
voor je gewenste uitstraling
of ga zelf creatief aan de
slag.

Bitumen, rubber
& siliconen

Niet toepasbaar Niet toepasbaar Niet toepasbaar

Nieuw houtwerk
binnen

Het oppervlak moet droog, proper en
stabiel zijn. 

1 laag Omni Hydro in dezelfde
kleur als de afwerking.

2 lagen Bruut, volg
de Bruut applicatievideo's
voor je gewenste uitstraling
of ga zelf creatief aan de
slag.

Nieuw houtwerk
buiten

Het oppervlak moet droog, proper en
stabiel zijn. 

1 laag Omni Hydro in dezelfde
kleur als de afwerking.

2 lagen Bruut, volg
de Bruut applicatievideo's
voor je gewenste uitstraling
of ga zelf creatief aan de
slag.
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Bescherming van het oppervlak
Optioneel beschermen voor oppervlakken die meer te verduren krijgen kan met Vernis Hydro Glans, Satin of Mat: in 2
(Satin & Glans) of 3 (Mat) fijne lagen aan te brengen met de rol. Voor een hogere chemische belasting kan daar nog een
2de component aan toegevoegd worden, deze dient in alle vernislagen toegepast te worden. Denk hierbij aan werkbladen,
tafels,.. 
 

VERWERKING EN
VERDUNNING

Bruut wordt aangebracht met een kaleikwast, BRUUT Rol, BRUUT spatel of Anza Spreader voor BRUUT, TEXTUUR en
decoratieve technieken. Het product is gebruiksklaar.  

Of
Airless type: Titan: Powrbeast 7700 electic
Druk: 200 bar
Hoek: 60° of volgens het te spuiten oppervlak.
Spuitkop: 0.035" 
Temperatuur: 20°C
of wormpomp met dezelfde instellingen.

Bekijk de applicatievideo's voor de gewenste uitstraling.
 
Droogtijden
 laag 1 schraaplaag
dry to touch 1u 30 min

overschilderbaar 48u 7 dagen tot sealen

 

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad
opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische
informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze
aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote
verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige
verwerker vragen.

BRUUT

https://www.paintfactory.be/producten/decoratie/decoratieve_technieken/bruut_rol_18cm
https://www.paintfactory.be/producten/decoratie/decoratieve_technieken/bruut_spatel__20x8cm
https://www.paintfactory.be/producten/decoratie/decoratieve_technieken/anza_spreader_25cm_voor_bruut__textuur_en_decoratieve_technieken
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png

	BESCHRIJVING
	TOEPASSING
	BEPERKINGEN
	VEILIGHEID EN HYGIENE
	EIGENSCHAPPEN
	HOUDBAARHEID
	REINIGING
	PRODUCT INFORMATIE
	Kleuren
	Technische Data
	Certificatie
	Technische Bijstand
	Volatiele organische stoffen

	ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN
	VERWERKING EN VERDUNNING
	TECHNISCHE RAADGEVINGEN

