
DECOR SATIN

Beschrijving

Zijdeglanzende hoogwaardige watergedragen muurverf, op basis 

van 100% acrylharsen.

Voor binnen.

Voorbereiding van de 

ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid 

worden. 

Nieuwe ondergrond: De niet-hechtende delen van de te verven 

ondergrond verwijderen; schoonmaken en stofvrij maken; laten 

drogen; de juiste primer aanbrengen (Sinova Fix&Egal Primer).

Renovatie: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond 

verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; 

bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig 

(Sinova Fix&Egal Primer).

Toepassing

Kwast, rol of airless-verfspuit (spuitdruk 100 - 150 bar, nozzle 1850 

of 2190 – 0,45 of 0,53mm). 

Klaar voor gebruik. Op zuigende ondergrond: 1ste laag verdunnen 

met 5 à 10% water.

Goed mengen voor gebruik en voor het verdunnen.

Het product gekruist aanbrengen voor een gelijkmatige verdeling.

Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en 

zeep.

Kleur: wit en alle tinten van onze 

kleurenwaaier die verkregen kunnen worden 

met onze verfmengmachines.

Glansgraad: zijdeglans.

Bindmiddel: 100% acrylaathars.

Pigmenten: titaandioxyde en minerale 

vulstoffen.

Oplosmiddel: water.

Rendement*: ~12 m²/l per laag.

Dichtheid: ~1,35 g/ml.

Drogestofgehalte (gewicht): 52,5 à 54%.

(*) De berekening van het rendement is 

gebaseerd op het werk van een vakman, op 

een ondergrond met normale absorptiegraad, 

en kan variëren naargelang de gebruikte 

werkmethode, de ondergrond en de 

weersomstandigheden.

Voelt droog aan na: 1 uur.

Overschilderbaar na: ~4uur.

(bij normale weersomstandigheden).

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C.

Optimaal > 10°c en r.v. 75%.

Minimum 12 maanden houdbaar in de 

originele ongeopende verpakking, op een 

droge en frisse plaats.

Vorstvrij bewaren.

Blik van 1 l en 4 l; plastic emmer van 10 l.

Cat. A/b: 100 g (2010). Dit product bevat 

minder dan 20 g/l VOS.

Afwerking

Eigenschappen

Droogtijd

Temperatuurbeperking

Bewaring

Verpakking

EU-VOS 

grenswaarden

Deze fiche is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De informatie die erin vermeld staat, steunt op onze huidige kennis en op de 

resultaten van tests die uitgevoerd werden met een constante zorg voor objectiviteit, en die afgestemd zijn op gebruiksomstandigheden in overeenstemming met geldende 

normen. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de te schilderen ondergrond. Gezien de constante 

technische evolutie is het aan onze klanten om, alvorens het product te gebruiken, na te gaan bij onze diensten of er geen recentere versie van deze fiche beschikbaar is.
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Gebruik

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw.

Afwerking van binnenmuren.

Kan toegepast worden op verschillende ondergronden zoals metsel-

en pleisterwerk, minerale pleisters, gipsplaten, cement, beton, ... en 

op oude verflagen.

Voornaamste kenmerken

• Gemakkelijk aan te brengen.

• Hoge dekkracht.

• Waterdamp doorlatend..

• Goed afwasbaar en nat schrobbaar.


