
 

 

 

 

 

 

PRODUCT INFORMATIE JULI 2012 

LITHOX VULLENDE MUURVERF 
 

 

 

OMSCHRIJVING Watergedragen structuur muurverf voor binnen en buiten 

 op basis van acrylaat en fijn kwartsmeel. 

  

EIGENSCHAPPEN Waterdampdoorlaatbaar en regendicht. 

 Hoge duurzaamheid, uitstekende weerbestendigheid. 

 Elastisch. 

 Was- en schrobvast. 

 Fijne structuur. 

 

TOEPASSING Geschikt voor de bescherming en verfraaiing van diverse  

 ondergronden zoals cellenbeton, beton, metsel- en pleisterwerk, 

 bouwplaten e.d. 

 Bijzonder geschikt voor diverse toepassingen in de decorbouw. 

 

CELLENBETON Lithox Vullende Muurverf voldoet aan de eisen die fabrikanten van 

 cellenbeton stellen. 

 In 1993 is bij het Frauenhofer instituut voor Bouwfysica een  

 onderzoek uitgevoerd naar de waterdampdoorlaatbaarheid en de 

 capilaire waterdampopname van Lithox Vullende Muurverf. 

 Een kopie van dit onderzoek is opvraagbaar. 

 

KLEUREN Wit en vrijwel alle kleuren. 

 

GLANSGRAAD Mat. 

 

VERPAKKING 15 kg. 

 

BASISGEGEVENS Bepaald bij 23°C en 50 % R.V. 

 Dichtheid : ca. 1,5 kg/dm³. 

 Droog : na ca. 2 uur. 

 Overschilderbaar : na ca. 5 uur. 

 Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten  

    originele verpakking op een koele, 

    droge en vorstvrije plaats. 

 V.O.S. : klasse A/c 40 g/l (2010) max. 5 g/l. 

 

RENDEMENT Afhankelijk van de wijze van verwerking en aard en structuur 

 van de ondergrond: ca. 300 g/m² per laag op een gladde, niet poreuze  

 ondergrond. 

 Bij de behandeling van nieuw cellenbeton is een minimum verbruik 

 van ca. 500 g/m² per laag noodzakelijk. 

 

GESCHIKTE ONDERGRONDEN Alle standaard minerale ondergronden (cellenbeton, beton, pleister, 

 metselwerk), gipskartonplaten e.d. 

 

 



 

 

 

 

 

 

BEHANDELING ONDERGROND Lithox Vullende Muurverf altijd verwerken op een droge, schone,  

 draagkrachtige en vetvrije ondergrond. 

 Cellenbeton en andere sterk zuigende ondergronden altijd 

 voorbehandelen met Lithox Impregnering WG. 

 Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende 

 ondergronden voorbehandelen met Lithox Impregnering WG. 

 Om oppervlakte erosie te voorkomen is het aan te bevelen om 

 Lithox Vullende Muurverf in donkere of felle kleuren af te werken 

 met Lithox Topcoat. 

  

VERWERKING Verwerkingsmethode : vachtrol + structuurrol. 

    De eerste laag aanbrengen met een 

    verzadigde vachtrol, zodat eventuele 

    poriën in de ondergrond gevuld worden. 

    Na ca. 4 uur de tweede laag aanbrengen 

    met een vachtrol en de nog natte 

    verflaag in één richting narollen met 

    een structuurrol. 

  : spuiten. 

    Lithox Vullende Muurverf kan met 

    daarvoor geschikte spuitapparatuur 

    worden aangebracht.  

 Verwerkingsconditie : ondergrond en omgevingstemperatuur 

    boven 5°C. 

  : relatieve luchtvochtigheid max. 85%. 

  : niet verwerken in de volle zon, sterke 

    wind of bij kans op regen of nachtvorst. 

  : zorg voor goede ventilatie. 

 Verdunning : max. 10% water. 

 

REINIGING GEREEDSCHAP Direct na gebruik met water. 

 

TECHNISCH ADVIES Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met 

 Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99. 

 

 

 

 

 

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. 

Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door 

ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de 

verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve 

uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. 

Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Product Informatie blad verliest deze uitgave haar geldigheid. 

 

 

 

 


