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LATEXVERF Mix 
 
ZIJDEGLANS 
 

• binnen 
• bijzonder zuinig in het gebruik 
• bijzonder slijtvast 
• reinigingsbestendig 

 
Latexdispersieverf volgens EN 13300 
 

 
Eigenschappen: 

• goed dekkend 

• gemakkelijk te verwerken 

• waterdampdoorlatend 

• dampdoorlatend 

• geurneutraal 
 
Toepassingsgebied: 
Goed dekkende latexdispersieverf voor bijzonder slijtvaste afwerkingen binnenshuis, bijv. in speel- en 
kinderkamers, trappenhuizen, keukens, bedrijfsruimtes en andere intensief gebruikte ruimtes.  
 
Ondergronden: 
Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden 
zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis. 
 
Drogen: 
Na ca. 6 uur zijn de ruimtes weer te gebruiken resp. is het materiaal overschilderbaar. 
 
Verbruik: 
Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7-8 m2 / l. 

 
Gereedschap: 
Afstrijkrooster, verfroller en een platte kwast of radiatorkwast. Kan ook airless worden gespoten. Hierbij de 
aanwijzingen van de fabrikant van het spuitapparaat in acht nemen. 
 
Voorbereiding: 
Oude lijmverflagen en krijtende ondergronden moeten compleet worden afgewassen. Daarna voorstrijken met 
UNIVERSELE DIEPGRONDERING. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met 
UNIVERSELE DIEPGRONDERING. Oude lak- en olieverfafwerkingen en glanzende dispersieafwerkingen 
voorstrijken met HECHTGROND. Op bijzonder contrastrijke ondergronden een grondlaag aanbrengen met 
LATEXVERF (verdund met max. 5% water). 
 
Verwerking: 
Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Om zichtbare aanzetten 
te voorkomen, kunt u samenhangende oppervlakken het beste altijd in één keer bewerken zonder tussendoor te 
pauzeren. Schilder eerst het plafond en daarna de wanden. Begin bij het raam en schilder van het licht af. Bij 
intensieve kleuren kunnen er voor een gelijkmatig dekkend oppervlaktebeeld meerdere lagen nodig zijn. 
 
Reiniging van het gereedschap: 
Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.  
 
Bewaren: 
Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking. 
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Afvalverwerking: 

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met 
verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze 
verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar. 

 
Belangrijke aanwijzingen: 
Ook bij de verwerking van LATEXVERF zijdeglans moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden 
genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel en sproeinevel niet inademen. Bij spuitwerkzaamheden 
een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, 
drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid 
onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de 
bodem terechtkomt. 
 

Samenstelling: 

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, organische/anorganische bonte pigmenten, calciumcarbonaat, 
water, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).  
Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op 
verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel 
niet inademen. 
 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar het technisch informatieblad. 
 
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC. 

 
Classificatie volgens EN 13300 

Schrobvastheid    klasse 1 (van 5) 
Glansgraad    zijdeglanzend 
Maximale korrelgrootte   fijn 
 
Produced for: 
NL 
BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G 
3981LB Bunnik 
NEDERLAND 
Tel.: +31 (0)30 2080230 
 

 
Made in Germany 

 


