
 

      

 
 

 

 

Reinigbare Muurverf onder andere toepassen op; 

• Muren welke binnen handbereik zitten zoals: 

• Woonkamers bij de tafel 

• Gangen bij kapstok of rond de deuren 

• Kinderkamers en keukens 
 

Sterk zuigende of licht poederende onbehandelde ondergronden: 

Vooraf fixeren met Hecht- en Fixeergrond  

(let op: verzadigend aanbrengen maar geen glimmende “vette” laag creëren)  

Afwerken met 2 volle lagen Reinigbare Muurverf 
 

Normaal zuigende onbehandelde ondergronden: 

Afwerken met 2 volle lagen Reinigbare Muurverf 
 

Oude muurverflagen: 

Reinigen met P.K. Cleaner 

Beschadigingen bijwerken met Reinigbare Muurverf 

Afwerken met 2 volle lagen Reinigbare Muurverf 
 

Glasweefsel / Behang ondergronden: 

Afwerken met 2 volle lagen Reinigbare Muurverf 
 

Aandachtspunt:  

Nieuwe gladde pleisterlagen controleren op vochtigheid en/of poederende toplagen (tape proef)  

(let op: Een niet voldoende gedroogde/afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid of aantasting van de 

verflaag) 
 

Tip: 

Achterwand bij het aanrecht of fornuis afwerken met een blanke beschermlaag  

met Nylo Finish PU/WV 



 

  

      

De Reinigbare Muurverf is zeer breed inzet- 

baar op ondergronden in de meer intensiever 

belaste leefruimtes zoals woonkamers, kin-

derkamers, gangen en keukens en als eindlaag 

over glasweefsel en ondergronden van beton, 

steen, gipsplaat, pleisterwerk etc.  

Ook uitermate geschikt voor het afwerken van 

ruimtes die periodiek intensief gereinigd 

worden zoals zorginstellingen, scholen en 

horecagelegenheden. 

• Uitstekend reinigbaar  

• Glanst niet op bij reinigen (na droogtijd 

van ca. 1 maand)  

• Zeer goede dekking 

• Schrobklasse 1 

EIGENSCHAPPEN 

BASIS 

Puur Acrylaat 

 

DICHTHEID 20 ºC 

ca. 1,52 kg/dm³   
 

VASTESTOFGEHALTE 

ca. 49 vol% 
 

GLANSGRAAD 

Extra Mat - ca. 1 GU (85°)  

Conform DIN EN 13 300 
 

KLEUREN 

Wit/P en kleuren via het kleurenmengsysteem. 
 

LAAGDIKTE 

ca. 50 µm droog (ca. 100-105 µm nat) 

PRODUCTGEGEVENS 
HOUDBAARHEID 

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag 

tenminste 12 maanden.  
 

VERPAKKINGEN 

In bussen van 1 liter en emmers van 2,5 liter. 
 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Zie etiket en productveiligheidsblad

ALGEMENE INFORMATIE 

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.  

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. 

behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze 

gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten. 

 

VERWERKING
ONDERGROND VOORBEHANDELING 

Zachte ondergronden zoals bijvoorbeeld wanden afgewerkt 

met een gipspleister (roodband of geelband) maken de 

afwerking kwetsbaar voor puntbelasting en mechanische 

beschadigingen.  

Bij het toepassen als afwerking over sterk zuigende betonnen 

of gestukadoorde wanden is het raadzaam eerst een laag 

Koopmans Hecht- en Fixeergrond aan te brengen.  
 

VERWERKINGSTEMPERATUUR 

Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en 

omgevingstemperatuur boven de  5°C en de relatieve 

luchtvochtigheid beneden de 85% te zijn. 
 

VERWERKING 

Goed roeren voor gebruik. Alle banen in dezelfde richting 

narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken. 

 

Kwast / roller 

Indien noodzakelijk 0-5% verdunnen met (schoon)water. 

Aanbrengen met een goede vachtrol, vachtlengte afhankelijk 

van het type ondergrond en gewenste resultaat. 
 

THEORETISCH RENDEMENT 

ca. 8-10 m² per liter 

NB: Het praktisch rendement kan sterk afwijken door verschillen in 

oppervlaktestructuur, ruwheid en zuiging van de ondergrond alsmede 

door verschillen in de applicatiemethoden. 
 

DROOGTIJD 

bij 20°C en een RV van 65% 

Stofdroog : na ca. 30 min 

Overschilderbaar : na ca. 6 - 8 uur 

NB: afhankelijk van de condities van ondergrond, temperatuur en 

(lucht)vochtigheid van de omgeving. 
 

REINIGING  

Na ca. één maand is de Reinigbare Muurverf optimaal 

reinigbaar. De meeste verontreinigen kunnen worden 

verwijderd met (lauw) water en een zachte doek. 

Hardnekkige en sterk kleurende verontreiniging direct 

verwijderen. Vettige vlekken opweken met bijvoorbeeld 

zonnebloemolie o.i.d. Vervolgens inspuiten met P.K. 

CLEANER SPRAY en ca. 15 seconden laten inwerken. 

Vervolgens nawassen met water en een zachte doek.  

Bij voorkeur geen microvezel doek of celstof papier gebruiken in verband 

met de schurende werking van de microvezels en het achterblijven van 

papierresten welke als “vegen” zichtbaar zullen blijven. 

 

 


