JOTUN MUR ACRYL
OMSCHRIJVING

Waterverdunbare muurverf voor buiten en binnen.

TOEPASSING

JOTUN MUR ACRYL is een waterverdunbare zijdematte, 100% acrylaat muurverf
voor buiten en binnen. JOTUN MUR ACRYL kan worden toegepast op nieuwe of
eerder geschilderde ondegronden zoals metselwerk, beton, pleisterwerk, etc.

VOORNAAMSTE
KENMERKEN

 Waterverdunbaar, dus minder milieubelastend.
 Heeft een snelle droging. Hierdoor is het aanbrengen van meerdere lagen op
één dag mogelijk.
 Alkalivaste weerbestendige muurverf.
 Eenvoudig te verwerken.

KLEUR

Wit en vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.

GLANS

Zijdeglans, 07 GU

VERPAKKING

3 en 10 liter

TECHNISCHE
GEGEVENS

Type

Waterverdunbare muurverf voor buiten

Viscositeit
Soortelijk gewicht
Vaste stofgehalte in gewicht
Droging bij 23°C / 50% RV

Stofdroog
Overschilderbaar
Opslag

150 - 200 cP (methode ISO 2884-1974)
1,20 - 1,50
circa 42%
De droogtijd is altijd afhankelijk van de
temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en
aangebrachte laagdikte. Hoge
luchtvochtigheid en lage temperaturen
beïnvloeden de droging negatief.
Na circa 30 minuten
Na circa 1 uur
Vorstvrij bewaren

Verbruik
Applicatie methoden
Verdunning

4 - 8 m²/liter (afhankelijk van ondergrond)
Kwast, roller of verfspuit
Water

Airless-spuit
Nozzle
Spuithoek
Nozzle druk

0,021”
65 - 80°
Minimaal 150 bar

VERWERKING
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JOTUN MUR ACRYL
GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Kalkachtige, krijtende en poreuze
ondergronden met een harde borstel behandelen. Poreuze, sterk zuigende
ondergronden voorstrijken met SCANO FIX of een verdunde laag MAX. Oude
verflagen wassen met PINGO CLEANER en water volgens voorschrift. JOTUN
MUR ACRYL in één à twee lagen vol en gelijkmatig opzetten.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

 Damp/spuitnevel niet inademen.
 Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q.
glansverschillen te voorkomen.
 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het
veiligheidsinformatieblad.
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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.
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