
MUURVERF MAT INTÉRIEUR/EXTERIEUR

Gebruiksaanwijzing
Deze verf is geschikt voor ondergronden binnen en buiten, zoals reeds geschilderde vlakken, behang,
stucwerk, glasvlies behang, kalkpleister, gipsplaten, beton, hout, etc. Het rendement van deze verf ligt
op ongeveer 14m² per liter (afhankelijk van de zuiging meer of minder).

Voorbereidend werk
De te schilderen ondergrond dient schoon en droog te zijn. Indien nodig afnemen met water met
Allbäck lijnoliezeep (1dl per 10 liter water), afspoelen met water en laten drogen.
Op sterk zuigende vlakken zoals bijvoorbeeld, stucwerk, gips, glasvezelbehang, reparatieplekken,
onregelmatige ondergronden, hout etc. eerst voorbehandelen met Tassili primaire.

Schilderen
U kunt de verf aanbrengen met rollers, kwasten en verfspuit.
Na 6 tot 8 uur (20˚C) is de verf overschilderbaar. Na ongeveer 10 dagen is de verf voldoende
uitgehard of te kunnen schoonmaken.
Roer de verf om voor gebruik (eventueel te verdunnen met een beetje water)
Gereedschap en handen kunt u schoonmaken met water en (Albäck lijnolie)zeep of zacht wasmiddel.

Houdbaarheid
2 jaar in de originele verpakking. Vermijd extreme warmte en kou.
Na deze periode ook nog te gebruiken, maar controleer de verf op geur en hoe het er uit ziet.

Ingredienten
Verf op waterbasis, bestaande uit 100% plantaardig bindmiddel voor muren en plafonds.
compositie: water (!), titanium dioxide (2), cacium carbonate (1), damar (1), aluminium silicaat (1),
lijnolie-standolie (1), nefeliensyeniet (1), caseïne (2), hemmepolie (1), zinkresinaat (2), sodium
hydroxine (1), antischuim op basis van plantaardige oliën (3), op isothiazolinone gebaseerde
conserveringsmiddelen (3), cellulose ether(3), sodium aluminiumsilkaat (2), sodium hexametafosfaat
(2)

*(1) natuurlijke stoffen, (2) getransformeerde natuurlijke stoffen, (3) petrochemische stoffen
99% van de totale stoffen zijn natuurlijk (78,4%) of getransformeerde natuurlijke stoffen (20,6)

De belangrijkste milieukwaliteiten
Het product is in essentie  gemaakt ( behalve de conserveringsmiddelen en additieven) van natuurlijke
en getransformeerde natuurlijke stoffen.
Geen VOC (0g/L), geen petrochemische oplosmiddelen.
Dit product wordt gecontroleerd door Ecocert Greenlife.

Gezondheid en veiligheid:
Zie het veiligheidsblad/safety datasheet, te vinden op: www.natuurlijk-kleurrijk.nl
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