
BESCHRIJVING

MUUR PROJECT is een watergedragen, strak opdrogende
muurverf voor binnen op basis van een acryldispersie.

OPGELET: Muur Project is online enkel beschikbaar in de
lichte kleuren die weergegeven worden bij de kleurenkiezer.
Gelieve ook geen eigen kleurcodes in te geven. 

EIGENSCHAPPEN

Makkelijk verwerkbaar
Ademend
Zeer matte uitstraling
Goede dekkracht
Mooie vloei
Reukarm
Uitstekend anti-spat

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaren in oorspronkelijke ongeopende
verpakking bij minimum 5 ° C en max 40 ° C blijft de verf
tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

MUUR PROJECT is geschikt voor binnenmuren 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 5°C is.
Relatieve vochtigheid max 80%
Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN
HYGIENE

Zie Veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te
behandelen met YOB Brushcon om roestvorming en de
conditie van de haren hoog te houden.
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https://paintfactory.be/producten/aanverwante_verfproducten/algemeen/brushcon
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png


Kleuren
? Standaard ( Ready Mix )
Wit
?Basissen voor PAINTFACTORY kleurenmengsysteem
Pastel (P)
Enke pastelkleuren mogelijk.

? Speciale kleuren :
Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.
Certificatie
Bevat weinig VOS.
Technische Bijstand
Wordt verkregen via een erkend PAINTFACTORY verdeler.
U vindt dit terug op www.PAINTFACTORY.be
Volatiele organische stoffen
Klasse A/a. verf met maximum 30gr/L VOS. Limiet 2010 :
30gr/L

Technische Data
  Bindmiddel technologie                Acrylaatcopolymeren

Vaste stoffen in volume% 39.93 %

Vaste stof in gewicht % 62.07 %

Verbruik 8-10 m²/L

Natte laagdikte 125 µm

Droge laagdikte 50 µm

Droogtijd : stofdroog 20°C 30 min.

Overschilderbaar na 20°C 4 u

Volledig uitgehard 20°C 7 dagen

Glans mat

Densiteit 20°C 1.56 Kg/L

PRODUCT INFORMATIE

MUUR PROJECT

http://www.paintfactory.be
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png


ONDERGROND, VOORBEREIDING EN
GRONDLAGEN

De meeste verfproblemen doen zich voor door een slechte voorbereiding of applicatie. Door een goede
oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.
Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk incluis, door te reinigen met een geschikt reinigingsmiddel. Spoel daarna
en laat drogen. Gepelde of gekraakte verf 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 bij voorkeur mat gewreven te worden. Er mag geen roest aanwezig zijn.

Ondergrond Voorbereiding ondergrond Grondlaag Afwerking

Minerale
ondergronden
zoals
pleister, cement,…

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

PRIMER
FIXATIE bij
poederende
ondergronden,
anders 1 laag
PRIMER
MUUR..

MUUR
PROJECT, MUUR
MAT, MUUR SATIN
of andere Paintfactory
afwerkingsproducten.

Gipskartonplaten
en gelijkaardig
materiaal

Het oppervlak moet droog, proper en stabiel zijn.

PRIMER
FIXATIE bij
poederende
ondergronden,
anders 1 laag
PRIMER
MUUR.

MUUR
PROJECT, MUUR
MAT, MUUR SATIN
of andere Paintfactory
afwerkingsproducten.

Oude verflagen op
basis van
kunstharsdispersie

Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.
1 laag
PRIMER
MUUR

MUUR
PROJECT, MUUR
MAT, MUUR SATIN
of andere Paintfactory
afwerkingsproducten.

Oude verflagen op
basis van
alkydharsen

Oppervlak dient goed hechtend, gaaf, gereinigd en droog te zijn.
Indien nodig mat gemaakt
met sterk ammoniakhoudend water.
Glanzende oude verf volledig mat schuren.

1 laag
PRIMER
MUUR

MUUR
PROJECT, MUUR
MAT, MUUR SATIN
of andere Paintfactory
afwerkingsproducten.

Baksteen

Grondig reinigen. Voegen moeten stabiel zijn en vrij zijn van
barsten. Verwijder slechte voegen en hervoeg. Zorg ervoor dat
de stenen vrij zijn van bloei. Gebruik hiervoor Bonotools GROEN
WEG.

1 laag
PRIMER
FIXATIE

MUUR
PROJECT, MUUR
MAT, MUUR SATIN
of andere Paintfactory
afwerkingsproducten.
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https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_mat
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_satin
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_mat
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_satin
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_mat
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_satin
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_mat
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_satin
https://paintfactory.be/producten/onderhoudsproducten/algemeen/groen_weg_5l
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_mat
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_satin
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png


Verven in slechte
staat

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

1 laag
PRIMER
MUUR

MUUR
PROJECT, MUUR
MAT, MUUR SATIN
of andere Paintfactory
afwerkingsproducten.

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

MUUR
PROJECT, MUUR
MAT, MUUR SATIN
of andere Paintfactory
afwerkingsproducten.

 

VERWERKING EN
VERDUNNING

Verwerking en verdunning :
Met kwast (Bonotools ronde of platte kwasten met varkenshaar of Anza Platinum) of met rol ( BONOTOOLS verfrol
Girpaint, wit/geel polyamide). Verf is gebruiksklaar, max 5% verdunnen.
Met Airless: Gebruiksklaar, max 5 à 10% verdunnen indien gewenst.

Spuitkop 0.021”-0.031”
Druk : 150 – 180 bar
Hoek: 50°
Max 200µm per laag.

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 moeten 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.
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https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_mat
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_satin
https://paintfactory.be/producten/onderhoudsproducten/algemeen/cleaner_5l
https://paintfactory.be/producten/onderhoudsproducten/algemeen/cleaner_spray_1l
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_mat
https://paintfactory.be/verf/muur/muur_satin
https://paintfactory.be/producten/kwasten
https://paintfactory.be/producten/rollen
https://paintfactory.be/producten/machines/spuitmachines
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png
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