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Duvelite 
Reukloze renovatieverf 

PRODUCTOMSCHRIJVING 
Oplosmiddelhoudende, matte acrylaatmuurverf voor binnen. 

TOEPASSINGSGEBIED 

 Renovatie van binnenmuren en plafonds.

 Isolatie van water en nicotinevlekken.

 "Haastwerken" in openbare of private gebouwen zoals kantoren, kazernes, scholen, hotels, restaurants...

 Renovatie van plafonds in geëxpandeerd polystyreen (piepschuim).
Niet toepassen in lokalen waar voedingsmiddelen aanwezig zijn ! 

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN 

 Weinig of geen ondergrondvoorbereiding, in de meeste gevallen zonder grondlaag.

 Praktisch reukloos bij verwerking en ook bij droging.

 Lange "open tijd" die het behandelen toelaat van grote vlakken zonder aanzetten.

 Spanningsarm en hierdoor geen risico op afschilferen.

 Extra dekkend - Zeer Wit - Vergeeld niet.

CHEMISCHE KENMERKEN 
Bindmiddel:      acrylaatpolymeren 
Pigmenten  :   titaandioxyde en minerale vulstoffen 

   Oplosmiddelen: zuivere alifatische koolwaterstoffen 

FYSISCHE KENMERKEN 
Soortelijk gewicht: ca. 1.40 Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V.*: 
Droge stof gehalte: Kleefvrij:                 4 u 

% in gewicht: 66 à 68 Overschilderbaar:  15u 
% in volume: 40 à 42 Hard:                      2 à 3 dagen 

Uitzicht van de droge film: mat *Lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid
verlengen de droogtijd.

EU grenswaarde voor dit product (Cat. A / i): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). 
Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS. 

http://www.verfland.be/
http://www.verfland.nl/
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VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN 

Ondergrondvoorbereiding: niet hechtende delen verwijderen door borstelen of afkrabben. 
Nieuwe ondergronden: zeer sterk zuigend ( bvb: Gipskarton of gasbeton): voorstrijken met Mefaprim fix. 
Al geschilderd: vette ondergronden ontvetten met Mefaclean; glanzende of zijdeglanzende vlakken ontglanzen. 

Behandeling: op voorbehandelde ondergrond, één vol verzadigde laag Duvelite aanbrengen. Op sterk 
gecontrasteerde ondergronden kunnen twee lagen noodzakelijk zijn. 

Verwerking en verdunning: 
Borstel en rol: maximale verdunning: 5% aromaatvrije white spirit. 
Airless spuit: verdunnen met 7 à 10 % aromaatvrije white spirit.  
Opmerking: andere verdunners veroorzaken het verlies van de reukloosheid bij verwerking. 

Rendement : ca. 3 à 6 m² / Liter. 

Aankleuren: aan te kleuren in lichte tinten 

Reiniging van het materiaal: direct na gebruik : met white spirit. 

BEWARING 
Minimum één jaar, indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking, op een droge plaats en verwijderd van 
ontstekingsbronnen. 

VEILIGHEID 
Buiten het bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. 
Damp/spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In geval van inslikken 
onmiddellijk en arts raadplegen en hem dit etiket tonen. Raadpleeg de veiligheidsfiche, u toegezonden op aanvraag. 
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