PERFECT FINISH MUURVERF
3D
CUSTOM MIX
M uurverven speciaal

Kenmerken van de verf

Specificaties
Obv Kunstharsdispersie
Ca. 24u (Temp. 20°C)
Binnen
Kleur
Ca. 3 m2/L

TYPE BINDMIDDEL
OVERSCHILDERBAAR NA
BESTEMMING
KLEUR
RENDEMENT

Gebruiksdoel
Het schilderen van (gladde)
steenachtige ondergronden, glad
pleisterwerk, gips, gipskarton,
boardplaten.
Voor een speels effect [door 3D
muurverf aan te brengen met een
lijmkam in een andere kleur dan de
ondergrondkleur].

Voornaamste kenmerken
Uniek 3D-effect
Eenvoudig aan te brengen
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Gereedschap
Vachtrol en (lijm)kam of
gekartelde wisser.

Commerciële Fiche

PERFECT FINISH MUURVERF
3D
CUSTOM MIX
M uurverven speciaal

Voorbehandeling van de ondergrond
Nieuw werk,
kale
ondergrond

Onderhoud
verflagen in
goede staat

Onderhoud
verflagen in
slechte staat

Reinigen

Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig
verwijderen. Zonodig reinigen met Histor Ontvetter, goed
naspoelen en afnemen.
Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt
middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen,
wegnemen met Histor Dekkende voorstrijk (behandel de
gehele muur).

Vuile, maar gave, goed hechtende en intacte verflagen
reinigen met Histor Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen.
Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel.
Eventuele zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen
met Histor Dekkende Voorstrijk.
Waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren
met Histor Vlekdekkende Voorstrijk. Behandel daarbij de
gehele muur en niet alleen de vlekken.
Slecht hechtende, afbladderende verflagen zo grondig als
mogelijk verwijderen. Veegvaste verven en minder goede
latexverven kunnen met een stoomapparaat worden
weekgemaakt. Direct na het stomen afsteken met een
plamuurmes. Weekmaken kan ook met behangplaksel
(celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd.
Opstrijken en 10-20 minuten laten inweken. Vervolgens de
weke laag afsteken met een plamuurmes. Dit eventueel
herhalen.
Alkydhars-muurverven (synthetisch), en hoogwaardige
acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), zijn indien nodig
alleen te verwijderen met een verfafbijtmiddel.
Na het verwijderen van de lagen, zonodig de muur weer
schoonmaken met Histor Ontvetter, naspoelen en afnemen.
Noodzakelijke reparaties uitvoeren met een geschikt middel.
Poederende lagen verwijderen en de restanten fixeren met
Histor Fixerende voorstrijk.

Opmerking

Bij keuze van een groot kleurkleurcontrast met de
ondergrondkleur en Histor Perfect Finish muurverf 3D, de muur
volledig glad maken en bij voorkeur voor de ondergrondlaag
Histor Perfect Finish muurverf glans gebruiken.

Gereedschap

Met water schoonmaken

Houdbaarheid & bewaarcondities
-

Vorstvrij bewaren.
Bus goed afgesloten bewaren.

Veiligheid & afvalbehandeling
-

Bevat zeer weinig oplosmiddel.
Op goed geventileerde plaatsen
verwerken.
Buiten bereik van kinderen en dieren
houden.
In geval van inslikken onmiddellijk een
arts raadplegen en verpakking of etiket
tonen.
Restanten afgeven aan de Inzameldienst
Klein Chemisch Afval op het
gemeentelijke afvalbrengstation.

Beschikbaar in
Custom Mix
Perfect Finish Muurverf 3D basis L/Z - 1L

Opmerking
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag
van uitgifte van de overeenkomstige
technische fiche, gebaseerd op praktische
ervaring en onderzoek. Bij het verschijnen van
een nieuwe uitgave vervalt deze editie.
Aansprakelijkheid op grond van de gegevens
in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de
wijze van toepassing buiten onze beoordeling
valt, en de omstandigheden bij het
aanbrengen buiten onze invloed liggen.

Verwerking
Stap 1

Breng indien gewenst eerst een laag Histor Perfect Finish
muurverf aan in de gekozen ondergrondkleur. Laat de
verflaag minimaal 4 uur drogen bij kamertemperatuur.

Stap 2

Breng vervolgens met een vachtrol een dikke laag Histor
Perfect Finish muurverf 3D aan in de gekozen eindkleur.
Let er op dat de laag dik genoeg is (0,5 cm).

Stap 3
Verdunning

Breng daarna met een lijmkam of gekartelde wisser het
gewenste 3D effect aan. Na minimaal 10 minuten begint de
verf te drogen. Voor het juiste effect eventueel eerst een
proefvlak opzetten op een stuk hout of karton.
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