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Een extra matte, goed dekkende, waterverdunbare muurverf voor binnen op basis van acrylaat 
dispersie. 
 
 
Toepassing: Voor binnen. Zoals baksteen, beton , papierbehang, hard/zacht 

board, gipskarton, latex muurverf, schoon metselwerk, (glad) 
pleisterwerk en  glasvlies behang.  

   
 
Producteigenschappen: Dekt in een keer. 
 Schrobvast, klasse 1. 
 Maskeert kleine onregelmatigheden. 
 Isoleert nicotine en roet.  
 Extra Mat. 
 
Productinformatie.  
 
Aanwijzingen voor gebruik: Gebruiksklaar; 
 Goed roeren voor verwerking.  
 
Droging: 10°C 20°C 
Stofdroog: 2-4 uur 1-2 uur 
Overschilderbaar: 4-6 uur 2-3 uur 
Schuurbaar: n.v.t. n.v.t 
Doorgehard: 48 uur 24 uur 
 
 De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur, 

beïnvloeden de droging. 
 Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en 

omgekeerd. Maar ook, hoe dikker de verflaag, des te langer de 
droogtijd. 

 
Glansgraad: Mat (ca. 3 Gloss Units meethoek 85°). 
 
Rendement: 8 - 10 m²/l. 

Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden 
het rendement.  
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Verwerkingsgegevens. 
 
Gereedschap: Kwast Roller 
 Kunststofhaar/ Lamsvacht 
 blokwitter 
Reinigen gereedschap: Water Water 
Type Verdunning: Water Water 
% Verdunning: 0-5% 0-5% 
 
Systeem informatie. 
 
Ondergrond: Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en kwalitatief laagwaardige 

Latex Muurverf lagen (poreus, door laag percentage bindmiddel) 
verwijderen.  

 
 Loszittend behang vastzetten met een geschikt plakmiddel. 
  
 Gaten e.d. opvullen met Flexa Muurvuller, daarna gladschuren. 
  
 Gladde ondergronden grof opruwen. 
 
 Vochtkringen, nicotinevlekken e.d. isoleren met Flexa Isoleer.  

 
Schimmelvlekken verwijderen met een sterke Soda oplossing. 

 
 Poreuze/zuigende ondergronden, zoals spuitpleister en granol 

voorbehandelen met Flexa Muurgrond. 
 
 Poederende ondergronden, zoals zachte pleistersoorten, restanten 

witkalk of restanten goedkope latex muurverf, voorbehandelen 
met Flexa Muurgrond. 

   
 Intacte ondergronden reinigen met Flexa Vloeibare Rinser en 

water. 
 
 
Afwerking: 1-2 Lagen Pure Muurverf Extra Mat. 
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Aanvullende informatie. 
 
Houdbaarheid: Ten minste 1 jaar in ongeopende verpakking; 
 Vorstvrij bewaren. 
 
Kleur: Zie Pure waaier en A4- stalen. 
 
Verpakking 5 l en 10 l.  
 
Internet: Voor de meest recente productinformatie zie www.flexa.nl. 
 
Milieu & Veiligheid. 
 
 
Milieu: Pure Muurverf Extra Mat bevat géén loodhoudende pigmenten. 

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. 
 
 De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten 

betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. 
 
 Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt 

voor klein chemisch afval.  
 
Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de 

etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet. 
 
 
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratorium 
research. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk 
voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de 
onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van 
goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is 
beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem 
normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn 
voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch 
documentatieblad zijn geldigheid. 

http://www.flexa/

