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MUURVERNIS GLANS 

Omschrijving: Watergedragen, niet vergelende, kleurloze,  
glanzende vernis. Sneldrogend en oplosmiddelvrij. Maakt 
geschilderde muren gemakkelijker reinigbaar en donker 
geschilderde muren weerbaarder tegen witte vegen. 
Donkere kleuren worden intensiever van kleur.  
Voor binnen. 
 
Toepassing: Binnen te gebruiken op geschilderde muren 
en hout. 
 
Eigenschappen: 
- Transparant 
- Watergedragen 
- Sneldrogend 
- Niet vergelend 
- Reukarm, bevat nagenoeg geen oplosmiddel 
- Goede vloeiing 
- Glanzend 
- Voor binnen 
 
Kleur: Kleurloos. 
 
Verwerking: Voor gebruik goed roeren. 1 of 2 lagen 
aanbrengen met acrylkwast of acrylroller. Niet verdunnen. 
Om aanzetten te vermijden altijd nat in nat verwerken. Op 
geschilderde muren is schuren niet noodzakelijk. Op hout 
licht schuren tussen de lagen en stofvrij maken. 
 
Verbruik: Ca. 16-20 m² /liter per laag, afhankelijk van de 
ondergrond en de verwerkingsmethode. 
 
Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%: 
Stofdroog na ca. 1 uur. 
Overschilderbaar na ca. 4 uur. 
 
SYSTEEM-OPBOUW 
 
Ondergrond: De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, 
droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. 
Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en herstellen. 
 
Ongeschilderd hout: Ontvetten, licht schuren en stofvrij 
maken. Voor een goede kantendekking, de scherpe 
hoeken iets afronden. Vervolgens 2 of 3 lagen 
aanbrengen. 
 
Geschilderde (latex) muren: Geen specifieke 
voorbehandeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel:  Alkydemulsie 
 
Pigmenten:  Transparant 
 
Oplosmiddel:  Water 
 
Vaste  
bestanddelen:  26% v/v % 
 
S.M.:   ca. 1,02 g/ml 
 
Viscositeit:  Krebs Stormer 85-90 KU @ +20°C 
 
Aanbevolen  
laagdikte:  35 micron (droog) 
 
Glansgraad:  60% volgens Gardner 60° 
 
Tint:   Kleurloos 
 
Verdunning:  Niet verdunnen 
 
Gevarenklasse:  zie MSDS 
 
Reinigen  
gereedschap:  Water en zeep 
 
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan 
+8°C, in de felle zon of bij kans op regen. Buiten bereik 
van kinderen bewaren. 
 
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 


