
BESCHRIJVING

MUUR BUITEN PEARL is een vochtregulerende,
mineraalmatte, vuilresistente en uiterst duurzame
beschermlaag voor zowel minerale ondergronden als
renovatie ondergronden op silicaat, matte dispersieverven,
synthetische pleisters e.d.
MUUR BUITEN PEARL houdt gevels permanent droog tot
op een maximum diepte. Pearl bereikt zijn maximale
pareleffect na 7 dagen

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende dekking
zeer waterdampdoorlatend
Pareleffect
zelfreinigend
kalkmat
minerale uitstraling
niet filmvormend
groenwerend

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 BUITEN PEARL is een lage spanningsverf voor
buiten waar een hoog vuilafstotend effect noodzakelijk is en
is geschikt voor bakstenen, cementering, beton en
pleisterwerk. Is eveneens geschikt als eindlaag op oude en
nieuwe kalei.

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.

MUUR BUITEN PEARL

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) Deep (D)
Zo goed als alle kleuren mogelijk behalve diepe donkere
kleuren.

? Speciale kleuren :
Contacteer PAINTFACTORY voor verdere inlichtingen.
Certificatie
Ontworpen zonder lood.
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/c verf met maximum 40gr/L VOS. Limiet 2010 :
40gr/L

Technische Data
  Bindmiddel technologie   
  Gesiliconiseerde acrylaatpolymeren

Vaste stoffen in volume% 39.55 %

Vaste stof in gewicht % 61.30 %

Verbruik 7-8 m²/L

Natte laagdikte 126 µm

Droge laagdikte 50 µm

Droogtijd : stofdroog 20°C 30 min.

Overschilderbaar na 20°C 4 u

Volledig uitgehard 20°C 2 dagen

Glans mat

Densiteit 20°C 1.54 Kg/L

Waterdampdoorlaatbaarheid 0.09 sd-value

PRODUCT INFORMATIE

MUUR BUITEN PEARL

https://paintfactory.be/kleur
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.
Verwijder mos en algengroei door ondergrond te behandelen met Bonotools Groen Weg

Ondergrond
Voorbereiding
ondergrond

Grondlaag Afwerking

Minerale
ondergronden zoals
pleister, mortel,
kalkmortel,
kalkcementmortel
(kalei ) of
cementmortel

Het oppervlak moet
droog,
proper en stabiel zijn.
Nieuwe pleister moet
minimum 2 tot 4 weken
oud
zijn afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Herstel gebreken met
dezelfde
type mortel.

PRIMER FIXATIE of PRIMER MUUR BUITEN  indien twijfel over
zoutvorming, verkleuringen en hechting.

2 lagen
MUUR
BUITEN
PEARL

Oude, absorberende
kalkcement
pleisters of zanderige
kalkcementpleisters (
kalei )

Reinig mechanisch
met een
droog of nat proces –
laat
volledig uitdrogen.
Verwijder
loszittende pleister en
herstel
met hetzelfde type
pleister.

PRIMER FIXATIE tot verzadiging.  

2 lagen
MUUR
BUITEN
PEARL

Beton

Verwijder gesinterde
lagen,
cementresten en vuil
mechanisch. Herstel
barsten
en kraken met een

PRIMER FIXATIE of PRIMER MUUR BUITEN  indien twijfel over
zoutvorming, verkleuringen en hechting.

2 lagen
MUUR
BUITEN
PEARL

MUUR BUITEN PEARL

https://paintfactory.be/producten/onderhoudsproducten/algemeen/groen_weg_5l
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur_buiten
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur_buiten
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png


geschikt
vulmiddel.

Metselwerk op basis
van
kalkzandsteen

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

PRIMER FIXATIE of PRIMER MUUR BUITEN  indien twijfel over
zoutvorming, verkleuringen en hechting.

2 lagen
MUUR
BUITEN
PEARL

Baksteen

Grondig reinigen.
Voegen
moeten stabiel zijn en
vrij zijn
van barsten. Verwijder
slechte voegen en
hervoeg.
Zorg er voor dat de
stenen vrij
zijn van bloei door te
verwijderen met droge
harde borstel.

PRIMER FIXATIE of PRIMER MUUR BUITEN  indien twijfel over
zoutvorming, verkleuringen en hechting.

2 lagen
MUUR
BUITEN
PEARL

Verven in slechte
staat

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

PRIMER FIXATIE of PRIMER MUUR BUITEN  indien twijfel over
zoutvorming, verkleuringen en hechting.

2 lagen
MUUR
BUITEN
PEARL

Reeds geschilderde
ondergronden
in goede staat

  

2 lagen
MUUR
BUITEN
PEARL

VERWERKING EN
VERDUNNING

? kwast, rol Gebruiksklaar, max 5% verdunnen
? Airless Gebruiksklaar

MUUR BUITEN PEARL

https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur_buiten
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur_buiten
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_fixatie
https://paintfactory.be/verf/primers/primer_muur_buiten
https://paintfactory.be/producten/kwasten
https://paintfactory.be/producten/rollen/muurverven/friess_gevelrol_malerstreif_geeloranje_18cm
https://paintfactory.be/producten/machines/spuitmachines
https://www.paintfactory.be/templates/image-thumb__4401__visual/tf-bg.png


                                 Spuitkop : 0.018” – 0.021”
                                 Spuithoek : 40-50°
                                 Druk: minimaal 150 bar
Het is aanbevolen om de eerste laag +/- 10% met water te verdunnen indien men werkt op zuigende of licht poreuze
ondergronden. Indien men oprolling van de verf ervaart tijdens applicatie kan men best verdunnen.

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.

MUUR BUITEN PEARL

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