Innenfarbe AC
Zeer goed dekkende matte allround muurverf op basis van acrylaatdispersie voor
binnen en beschermd buiten

Professional Paints
Het Product

Kenmerken

Innenfarbe AC is dé allround
muurverf voor binnen en
beschermd buiten. Het product is
uitstekend geschikt voor het
behandelen van muren en plafonds
van nieuwbouw en renovatie projecten. Het product is zeer gemakkelijk in verwerking en geurarm.

Ondergrond

• Zeer goede dekking
• Schrobvast
• Spanningsarm
• Dampdoorlatend
• Niet vergelend

• Niet verzeepbaar
• Spatvrij
• Aanzetvrij
• Lange opentijd
• Geurarm

• Schuurwerk
• Stucwerk
• Pleisterwerk
• Metselwerk
• Beton
• Baksteen
• Gipskarton

• Hard- en

zachtboard
• Glasweefsel
• Beschermd
buitenwerk
• Bestaande gereinigde
muurverflagen

25ºC
10ºC

Kwasten

Rollen

Spuiten

Verf Technisch
Basis:
Kleur:
Dichtheid:
Vastestof:
Glansgraad:
Verdunning:
Verpakking:

Acrylaat copolymeerdispersie
Wit en alle kleuren uit HH
Mengsysteem
1.47 gr/cm3 (wit)
52% (gew. afh. van de kleur)
Mat
Zuiver water
1 - 2,5 – 5 – 10 L

Goed roeren

Vorstvrij bewaren

Verwerking

7-10 M2
p/l

Rendement

Droging

23 °C
RV 65%

10 °C
RV 80%

Stofdroog

30 min

30 min

4 uur

6 uur

Overschilderbaar

Verf

• Goed roeren
• Kleur controleren

Schilderen

Bestaande Ondergrond

Ondergrond: Ondergrond dient schoon,

Ondergrond: Ondergrond dient schoon,

droog en vorstvrij te zijn. Eventuele vervuiling of
zoutuitslag volledig verwijderen.

droog en vorstvrij te zijn. Ondergrond goed
reinigen en ontvetten voor een optimale hechting

Voorbehandelen: Zuigende, poederende en

Oude laag:

gestucte ondergronden altijd fixeren met Petson
Paints Fixeergrond

Loszittende en slecht hechtende
verflagen, nicotineaanslag, alg- en schimmel aangroei
geheel verwijderen. Eventuele poederende verflagen
voorstrijken met Petson Paints Fixeergrond

Kale Plekken: Behandelen als nieuwe ondergrond

veiligheid
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Nieuwe Ondergrond

Applicatie

Condities
Kwast, roller, spuit

Verwerkingstemperatuur

10 °C – 25 °C

Spuitopening

0,015” – 0,017”

Relatieve luchtvochtigheid

Max. 80%

Druk (airless)

Ca. 160 bar

Vochtgehalte ondergrond

Max. 4%

Druk (airmix)

Ca. 120 bar

Methode

Verdunnen

0 – 15 %

Ondergrondconditie
De ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig, vet- en stofvrij te zijn en verder te
voldoen aan de normaal gelende condities
en voorwaarden. Bij beton het betonhuidje
verwijderen en dient vrij van uitbloedingen
te zijn. Vuil, vet, uitlaatgassen/roet, mos,
schimmels, algen en niet hechtende
verflagen verwijderen. Het vochtpercentage
van minerale ondergronden mag maximaal
4% zijn en moet tenminste 14 dagen oud

zijn. Zuigende en poederende ondergronden
voorstrijken met Petson Paints Fixeergrond.
Voorstrijk niet toepassen op niet zuigende
ondergronden. Het voorstrijkmiddel
mag na droging geen glanzend, gesloten
oppervlak geven (filmvorming). Dit kan
worden voorkomen door het product in
hoeveelheden aan te brengen die door de
ondergrond geabsorbeerd kunnen worden.
De minimale betondekking conform NEN

3880 (VB 194/1984). Bij verwerking dient de
temperatuur van de ondergrond tenminste
3 °C boven het dauwpunt te zijn. Vocht,
roet, rookvlekken behanglijmresten,
houtachtige ondergronden en doorslaande
plekken vooraf isoleren. Sprijkers en/of
schroefkoppen aantippen met Petson Paints
Aqua Primer. Het benodigde aantal lagen
is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van de
ondergrond en het gewenste resultaat.

Advies & Informatie

• Om te komen tot een optimale droging en verwerking adviseren wij een natte laagdikte van maximaal 100 µm (ca. 40 µm droog).
• Voor het uiteindelijke resultaat en vloeiing van het product adviseren wij voldoende laagdikte aan te brengen.
• Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef uit te voeren op het betreffende project. Het praktisch rendement is afhankelijk van de

applicatiemethode en de kwaliteit, structuur en vorm van het object.
Het resultaat is met name afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag, de kwaliteit/het absorptie vermogen van de behandelde ondergrond en het gebruikelijke verlies van materiaal door het gebruikte applicatie gereedschap.
Het product niet in de directe zon, bij sterke wind of op warme ondergronden verwerken.
Het is aan te raden vooraf een hechtingstest uit te voeren op het betreffende object.
Het is niet toegestaan andere producten/componenten toe te voegen /te mengen anders dan het in dit productblad omschreven verdunningsmiddel.
De houdbaarheid zoals beschreven (12 maanden) geldt wanneer het product in volledig gesloten, originele verpakking wordt opgeslagen in
een koele en droge omgeving. De houdbaarheid van op kleur gemaakte producten kan afwijken.
De droogtijden vermeldt zijn gemiddelden en sterk afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, ondergrond, vorm van het
object en toegepaste kleur. Tijdens applicatie en droging is een goede ventilatie van belang.
		
Bij laagdiktes hoger dan voorgeschreven dient er rekening te worden gehouden met drogingsvertraging.
Donkere kleuren hebben een tragere droging dan lichte kleuren.
De kleur van het product dient door de eindgebruiker gecontroleerd te worden voor gebruik. De kleur kan na droging afwijken van de natte
verf, hier dient rekening mee gehouden te worden. Na verwerking ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de eindgebruiker.
De uiteindelijke hardheid en schrobvastheid wordt behaald na 28 dagen.
De gebruiker dient zicht te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, milieu en veiligheid.
Voor het reinigen van kwasten, rollers en spuitapparatuur adviseren wij u gebruik te maken van handwarm water.
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Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact
opnemen met uw Petson Paints dealer.
De gegevens uit dit merkblad zijn correct op
de dag van uitgifte. Dit blad wordt, indien
noodzakelijk, zonder kennisgeving
gewijzigd. Bij het verschijnen van een
nieuwe versie van dit blad komt deze
uitgave te vervallen. Lees voor het gebruik
eerst dit productinformatieblad samen met

informatieblad IB1618 en veiligheidsbladen.
Aansprakelijkheid op grond van deze
merkbladgegevens en verpakking wordt
uitgesloten. Kleur altijd controleren voor
gebruik. 1203/ september ’01. Op al onze
offertes/leveringen en met ons gesloten
overeenkomsten zijn van toepassing de
Uniforme Verkoopvoorwaarden voor Verf
en Drukinkt, welke te vinden zijn op onze

website (www.petsonpaints.com).
Onze adviezen zijn gebaseerd op jarenlange
praktijkervaring en laboratorium
onderzoek. Het uiteindelijke resultaat van
het werk wordt echter mede bepaald door
de factoren die buiten onze beoordeling
vallen, zodat wij hiervoor niet zonder meer
aansprakelijk zijn.

