
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijving en gebruik :  
 

Hoogwaardige, oplosmiddelarme en weekmakervrije plafond- en muurverf met zeer 
lange open tijd. Economisch éénpotsysteem. Door zijn uitstekende vloei geeft deze 
verf een perfect strakke matte afwerking aan muren en plafonds. 

 

Belangrijkste kenmerken: 
 

Aanzetvrije verwerking geeft een perfect egale matte afwerking. 
Zeer lange open tijd en uitstekende vloei. 
Schrobvastheid klasse 1 volgens DIN EN 13300 
Spanningsarm. 
Een-pot-systeem kan rechtstreeks op coherente ondergrond aangebracht worden. 
Zeer gemakkelijk verwerkbaar. 
Niet vergelend. 
Waterdampdoorlatend. 

 
 

Verwerkingscondities: 
   

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 8°C en 30°C,  
ondergrondtemperatuur ook 3°C boven het dauwpunt. 
Maximum 85% luchtvochtigheid bij het aanbrengen en drogen van de verf. 
 

Applicatiemateriaal: 
   
  Kwast en roller:    verf is gebruiksklaar, aanbevolen roller 
       Microvezel met 12mm poolhoogte. 
  Airless spray:    tot 5% met water verdunnen, 

Spuitdruk en opening afhankelijk van het 
toestel, gelieve ons hier over te raadplegen.
    

Voorbereiding ondergrond: 
   

De ondergrond moet mat, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn, hierop een of 
meerdere lagen aanbrengen. 
Licht poederende of sterk zuigende ondergronden vooraf fixeren met Isofix. 
Wateroplosbare onzuiverheden isoleren met Isolatieprimer. 
Raadpleeg ons in geval van twijfel. 

 
Technische fiche:  
 

Delfi ultra clean 
 

Schrobvaste matte muurverf 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling: 
   
  Bindmiddel:    acrylaat copolymeerdispersie. 
  Pigment:    titaandioxide en minerale vulstoffen. 
  Oplosmiddel:    water. 
  Droge stofgehalte:   in volume: 41% voor wit. 
       in gewicht: 59% voor wit. 
  VOS gehalte:    < 10gr per liter. 
  VOS EU grenswaarde:   30gr per liter 
 

 
Technische eigenschappen: 
   
  Dichtheid:    1,45 kg/dm³ 
  Glansgraad    mat. 
  Stofdroog na:    1 uur 
  Overschilderbaar na:   6 uur 

Rendement:    12m² per liter. 
Kleuren:    wit en alle aquamix kleuren. 
Verpakkingen:    1L. – 2,5L. – 5L. – 10L. 
Emissie binnenluchtkwaliteit:  A+ 

 

Opslag – houdbaarheid: 
 
Vorstvrij en vrijwaart van direct zonlicht opslaan in ongeopende verpakking tussen de 5°C en 30°C. 
Tenminste 12 maand houdbaar onder deze condities. 
 

Veiligheid: 
 
Raadpleeg steeds ons veiligheidsblad, deze wordt u op aanvraag toegezonden. 
 
 
Deze technische gegevens zijn gebaseerd op onze kennis en proefnemingen en zijn niet bindend, worden enkel 
verstrekt als richtlijn. Vraag steeds voor gebruik van onze producten de meest recente versie. 
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