
 
 
 
 
 
 
 

TASSILI BINNENVERF MAT 
 

Versie: maart 2013                                                                                        Referentie: 461 0329 52 
 
BESCHRIJVING 
Natuurlijke toplaagverf op waterbasis van 100% plantaardig bindmiddel voor muren en plafonds van ‘droge’ kamers.  
Samenstelling:* Water (1), titanium dioxide (2), calciumcarbonaat (1), damarhars (1), aluminiumsilicaat (type 
kaolien) (1), standolie van lijnolie (1), nefelien-syeniet (type veldspaat) (1), caseine (2), hennepolie (1), zinkresinaat 
(2), natriumhydroxide (1), antischuimmiddel op plantaardige olie basis (3), conserveermiddelen op basis van 
isothiazolinonen (3), cellulose ether (3), natriumaluminiumsilicaat (2), natriumhexametafosfaat (2) 
*(1) Natuurlijke grondstof, (2) Omgevormde natuurlijke grondstof, (3) petrochemische grondstof  
99% van de totale ingrediënten zijn natuurlijke (78,4%) of omgevormde natuurlijke (20,6%) grondstoffen 
  
KLEUREN EN VERPAKKING: Wit in 0,9 l, 2,25 l en 9 l. 
 
MILIEUKWALIFICATIES 
 
Product vrijwel geheel bestaand uit natuurlijke en omgevormde natuurlijke grondstoffen (met uitzondering van 
conserveermiddelen en additieven). 
Geen VOS (0g/l), geen petrochemische oplosmiddelen. 
Product gecontroleerd door Ecocert Greenlife. 
Dik en dekkend, zelfs met één laag op een ondergrond voorzien van grondlaag. 
 
AANBEVOLEN GEBRUIK Muren en plafonds voorzien van grondlaag met Tassili Primer 459. 
 
KARAKTERISTIEKEN VAN HET PRODUCT BIJ 20°C 
 

Viscositeit Dichtheid NFT 30020 Oplosmiddel Vaste stoffen (wei) V.O.C 

Thixotropy Brookfield 
4000 mpas 

Ongeveer 1,35 water 56% 

Grenswaarde UE (cat A):30g/l COV 

Dit product bevat max: 0g/l COV 

 
DROGEN Vingerdroog: 30 min. Overschilderbaar: 6 tot 8 uur bij 20°C. 
 
OPSLAG: 2 jaar in oorspronkelijke, niet-geopende verpakking. Vermijd extreme koude of hitte.  
Kan aangebracht worden na deze periode: controleer aan de hand van geur en aanblik.  
 
BENODIGD OP GLADDE ONDERGROND VOORZIEN VAN GRONDLAAG 
13,5m²/l voor één laag met 10-mm-roller, 16m²/l voor één laag met 6-mm-roller. 
 
VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT/ REINIGING GEREEDSCHAP 
 
Meng het product goed met een geschikt hulpmiddel voor de hoeveelheid. Reinig gereedschap met water en zeep 
of mild wasmiddel. 
 
VEILIGHEID EN GEZONDHEID Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op verzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
DERIVERY S.A.: hoofdvestiging - 4 rue Léon TALMY 27 290 PONT AHTHOU tel + 33 (0) 2 32 43 74 02 - fax + 33 (0) 2 32 44 89 94 
Administriatie, verkoop, laboratorium en verzending: 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel + 33 (0) 2 32 43 74 00 - fax + 33 (0) 2 32 43 74 07  

LET OP: Ongeopend en nog niet op 

kleur gemengd is de verf 2 jaar 
houdbaar. Is de verfemmer/pot open 
geweest, dan kun je hem niet lang 
bewaren. Dat betekend ook voor de op 
kleur gemaakte verf. Om bederf langer 
tegen te gaan, spuit met een 
plantenspuit een beetje spiritus of 
ethanol op de verf. 


