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PRODUCT INFORMATIE : Pearlcryl Façade 

Productomschrijving Toepassingen 

Waterverdunbare uiterst matte muurverf voor buiten.   

Zorgt voor een uiterst duurzaam resultaat door het 
hoog vuilafstotend effect. 

Eigenschappen 

 Zelfreinigend 

 Zeer makkelijk verwerkbaar, spatvrij 

 Heel goed waterdampdoorlatend 

 Mineraalmat 

 Praktisch reukloos 

 

 

 Betonpanelen 

 Cementering 

 Baksteen 

 Reeds geschilderde ondergronden 

 Ook toepasbaar op nieuwe en bestaande 
kalei 

 

Kenmerken Applicatie 

Glans : Mat 

Kleur :  In lichte en middentonen beschikbaar. 

 

Basisgegevens bij 20°C witte verf 

Soortelijk gewicht : 1.54 kg/L 

Vaste stofgehalte in volume : +/-40vol% 

Aanbevolen droge laagdikte : 50 microm. 

Aanbevolen natte laagdikte :126 microm. 

Theoretisch rendement  : 7-8m²/L 

Droogtijd : Stofvrij : 1 uur 

                   Overschilderbaar :  4 uur 

Vlampunt : / 

Houdbaarheid :  

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een 
vorstvrije plaats : min. 12 maanden 

 
Volg de aanbevolen oppervlaktevoorbereidingen 
alvorens te schilderen.  Op vlakken die reeds 
geschilderd zijn 2 lagen Pearlcryl Façade voldoende.  
Op ongeschilderde ondergronden ( vooral poreuze ) is 
het aangeraden eerst Prim Fix aan te brengen en 
daarna 2 lagen Pearlcryl Façade. 
Breng de verf aan met een kwast, rol of airless.  
Verdunning is normaal niet nodig.  Schilder niet in 
direct zonlicht.  Gebruik de verf boven temperaturen 
van 5°C en onder 35°C.  Schilder vanuit een droog 
oppervlak naar een nat reeds geschilderd oppervlak.  
Voordien geschilderde oppervlakken worden best 
plaatselijk gerepareerd.   
 
Druk Airless : 150 Bar 
Spuittip         : 0.018”-0.021” 
Hoek              : 40-50° 
Geen verdunning nodig. 
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PRODUCT INFORMATIE : Pearlcryl Façade 

Oppervlaktevoorbereidingen  

De meeste verfproblemen doen zich voor door een 
slechte voorbereiding of applicatie.  Door een goede 
oppervlaktevoorbereiding help je het verfsysteem in 
langdurige bescherming. 

Verwijder alle oppervlakbevuiling, kalk incluis, door te 
reinigen met een geschikt reinigingsmiddel.  Spoel 
daarna en laat drogen.  Onthechte of gekraakte verf 
dient integraal van het oppervlak verwijderd te 
worden door de verf af te bijten of te zandstralen.  
Verwijder alle vet of olie met een watergedragen 
ontvetter. Glanzende oppervlakken dienen bij 
voorkeur mat geschuurd te worden.  Er mag geen 
roest aanwezig zijn. 

Beton, Cement, Baksteen: Verwijder alle 
oneffenheden, vuil en stof alvorens te schilderen. Het 
is aangeraden eerst een grondlaag (Prim Fix) te 
plaatsen alvorens te schilderen.   
 
Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons altijd 
contacteren. 
                    

 

 

Reiniging 
Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik 
met zeep en water.  Na reiniging is het aangeraden uw 
materiaal te reinigen met white spirit om zo 

roestvorming van uw gereedschap te vermijden.. 

Aanbrengcondities 

 
Temperatuur : >3°C , <50°C ( lucht, oppervlak en 
materiaal) 
 
Relatieve vochtigheid : 85% max 
 
Volatiele organische stoffen (VOS).  
Deze verf bevat weinig VOS. Klasse A/c verf met 
maximum 40 gr/l VOS. Limiet 2010: 40 gr/l. 
 

 

Veiligheid 

Zie Veiligheidsinformatieblad. 

 


