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 Architects‘ Finest 
 

PREMIUM MUURVERF MET EEN 
EXCLUSIEF FLUWEELMAT OPPERVLAK 
 
 
 

 
SCHÖNER WOHNEN Architects' Finest is een fluweelmatte, premium dispersieverf met hoge dekking. De romige, druip- en 
spatvrije consistentie zorgt voor een eenvoudige en schone verwerking. Het unieke fluweelmatte oppervlak zorgt voor een 
uitstekend kleureffect en unieke kleurdiepte. De met de hand gekozen kleuren komen zo optimaal tot hun recht en zorgen 
voor een tijdloze elegantie. 
SCHÖNER WOHNEN Architects' Finest is waterdampdoorlatend, zeer slijt- en boenvast (schrobvastheid klasse 2). De 
premium dispersieverf kan op verschillende manieren worden gebruikt, bv. op Rauhfaser- en reliëfbehang, oude 
dispersielagen, gipskarton- en cementvezelplaten, maar ook op metselwerk, pleister en beton en resulteert in een perfect 
oppervlaktebeeld. 

 
1. Voorbereiding  
 
Het product wordt aangebracht op een droge, schone en vaste ondergrond. Laat nieuwe minerale pleisters (bv. 
kalkcementpleister) minstens 4 weken drogen. Was of borstel lijmverf en krijtende oppervlakken grondig af. Verwijder niet-
dragende oude lagen tot aan de draagkrachtige ondergrond.  Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden 
voorbehandelen met SCHÖNER WOHNEN Universal-Tiefgrund. 
 

2. Verwerking  
 
SCHÖNER WOHNEN Architects' Finest kan gerold, geschilderd of gespoten worden. Het product is klaar voor gebruik en 
mag niet verdund worden. Niet verwerken bij een temperatuur van minder dan +5 °C. Altijd goed omroeren voor gebruik. 
Breng op contrastrijke en absorberende ondergronden eerst een grondlaag aan. Bij intensieve kleuren kunnen meerdere 
lagen nodig zijn om een gelijkmatig oppervlaktebeeld te verkrijgen. Aaneengesloten oppervlakken moeten altijd in één 
handeling bewerkt worden. Maak voor het begin van de werkzaamheden de rol en kwast lichtjes nat. Schilder eerst het 
plafond en vervolgens de wanden. Start bij het raam en werk met de lichtinval mee.  Breng SCHÖNER WOHNEN 
Architects' Finest eerst aan in de hoeken en aan de randen. Schilder vervolgens met de roller 2-3 banen en verdeel de verf 
gelijkmatig en kruislings. Rol tot slot nog een keer verticaal over het oppervlak zonder druk uit te oefenen. Aaneengesloten 
oppervlakken moeten altijd 'nat-in-nat' zonder onderbreking worden geschilderd om zichtbare aanzetten te vermijden. 
Verwijder de afplaktape voordat de verf helemaal droog is. Gereedschap: SCHÖNER WOHNEN kortpolige roller, platte 
kwast. Verbruik:  ca. 80 – 125 ml/m² afhankelijk van de ondergrond. 
 

3. Droging  
 
Bij een kamertemperatuur van +20 °C kunnen de kamers na ca. 6 uur weer gebruikt worden of kunnen de 
muren opnieuw geschilderd worden. 
 
4. Na de verwerking  
 

Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en zeep. Koel, maar vorstvrij bewaren.Aangebroken verpakkingen 
goed afsluiten.Ongeopende emmers zijn minstens houdbaar tot: zie bodem. 
 

5. Afval   
 

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met 
ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met niet-ingedroogde resten afgeven bij het 
inzamelpunt voor oude verf. Vloeibare verfresten afvoeren volgens afvalcode 080112 (volgens AVV). 
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6. Veiligheidsvoorschriften   
 
Ook bij de verwerking van SCHÖNER WOHNEN Architect’s Finest 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. 
 

7. Samenstelling   
 

Styreenacrylaat-copolymeerdispersie, siliconharsemulsie, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische 
bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), polymer-vulstoffen, silicaten, calciumcarbonaat, water, additieven en 
conserveringsmiddelen (pyrithionzink en benzisothiazolinon). Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische 
reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l 
(2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC. 
 
8. Aanvullende informatie   

 
Informatie voor allergiepatiënten via het telefoonnr. 00800 32665500.  
Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. 
 
EN 13300 

Schrobvastheid    klasse 3 (van 5) 
Glansgraad    mat 
Maximale korrelgrootte   middelfijn 
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