
Matte solventgedragen plafondverf op basis van kalkhoudende olie

TOEPASSING BINNEN

Ondergronden

UITVOERING

APPLICATIE

Mat sans tension à l'Huile 
Chaulée spécial plafonds

Nieuwe ondergronden dienen volkomen zuiver, droog en draagkrachtig te zijn. Een laag 

"Impression Universelle" aanbrengen. Op kalk, gevlekte of poederende ondergronden ( 

draagkrachtig  en niet vettig), onnodig te wassen, indien nodig ontvetten. 

Gebruiksklaar. Niet verdunnen. 1 à 2 lagen, naargelang de toestand van de ondergrond, vettig 

aanbrengen met kwast of microstar roller 10mm. De 2de laag mag "nat in nat" aangebracht 

worden, behalve op gevlekte ondergrond waar men 24u. moet wachten.

Nieuwe en poreuze 

ondergronden
Een laag "Impression Universelle"

Kwast,, microstar roller 10mm (ref. 4051002) of airless.

ONDERGROND VOORBEREIDING

Kalk, gevlekte of poederende 

ondergrond : draagkrachtig en 

niet vettig

Onnodig te wassen. Ontvetten indien nodig.

Conform de norm D.T.U. 59-1

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

GEREEDSCHAP

Op plafonds. In alle ruimten van de woning.

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden. 

BELANGRIJKSTE 

KWALITEITEN
Heel dekkende en vullende verf. Beperkte voorbereiding van de ondergrond. 

Mogelijkheid om "nat in nat" te werken. Isoleert roet, nicotine en vlekken veroorzaakt door 

waterschade. Laat de ondergrond ademen.

Technische fiche N°946 INTINTINTINT DIEP MATDIEP MATDIEP MATDIEP MAT

www.ressource-paint.be



Reiniging van gereedschap

Conform de geldende wetgeving.

Ca 24u op gevlekte ondergrond, in de andere gevallen "nat in 

nat"(naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid)

VOS gehalte EU grenswaarde voor dit product (catA/d) : 500g/L (2010). 

Dit product bevat max. 375g/L VOS.

VEILIGHEID Zie veiligheidsfiche (FDS)

VOORZORGS-

MAATREGEL
Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve 

luchtvochtigheid hoger dan 75%. 

REGLEMENTAIRE 

KENMERKEN
CLASSIFICATIE AFNOR Groep 1 - klasse 2b/4a

Bewaring 1 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij

Verpakkingen 5L en 15L

Met white-spirit

Densiteit 1,71

Overschilderbaar

Vaste stof gehalte Gewicht : 77%; volume : 55%

Droging Kleefvrij na 3 à 4u.

Glansgraad 2 à 3 onder 60° 

Rendement 11 à 13m² /L

ALGEMENE 

EIGENSCHAPPEN
Aspect Mat
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