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Velvet Varnish 
Matte waterverdunbare vernis met ‘soft touch’ gevoel voor binnengebruik. 
 
Eigenschappen 
Velvet Varnish is een matte waterdunbare vernis met volgende eigenschappen : quasi onzichtbaar en heeft een 
mat tot zijdemat uiterlijk. Velvet Varnish zorgt niet voor een specifiek decoratief effect maar geeft aan een be-
handeld oppervlak een uitzonderlijk suede gevoel. 
 
Toepassing 
Velvet Varnish heeft een mat uitzicht en is zeer geschikt voor toepassing op matte, geschilderde oppervlakken. 
Het oppervlak vooraf dekkend afwerken met Matsola of Calcimine. Na droging aanbrengen van één of twee la-
gen Velvet Varnish verdund met 30% zuiver water. 
 
Gebruik 
Toe te passen binnen op een homogene ondergrond vrij van stof, vetten en andere vervuilingen. Velvet Varnish 
wordt het best aangebracht met een kortharige roller. Velvet Varnish moet verdund worden voor elk gebruik met 
min. 30% zuiver water. Deze verdunningsgraad geldt zowel voor toepassing met de  kwast, rolapplicatie en toe-
passing met een spuitapparaat. Velvet Varnish is reinigbaar met lauw water. Toepassen tussen 5°c & 30°c. Na ge-
bruik het gereedschap reinigen met voldoende water en detergent. Het gemiddeld verbruik bedraagt 10-15 
m2/L/laag.  
 

Verpakking                                                                                                                                   
Wordt geleverd in metalen blikken van 1l en 2,5L. Het product vorstvrij bewaren. 

 
Veiligheid  
Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aanbrengen. 
Ingeval van oogcontact reinig overvloedig met water en raadpleeg meteen een arts. Bij huidcontact, verf verwij-
deren met water en zeep. EU VOS waarde voor dit product bedraagt (Cat A/l): 200g/L (2010). Dit product 
bevat max 180g/L. 
 
Technische karakteristieken                                                                                                                            
Bindmiddel : speciale gewijzigde harsen 
Soortelijk gewicht : 1,05 
Glansgraad : mat tot halfmat : 2,5 à 5% 
Verdunning en reiniging : water 
 

Specifiek 
De informatie in dit technisch blad is opgesteld naar best vermogen en op basis van onze huidige kennis. Hieruit 
kan echter geen enkele garantie of aansprakelijkheid worden afgeleid. Bij twijfel over het gebruik, contacteer voor 
gebruik Emente en vraag een schriftelijk advies. Diverse omstandigheden die buiten onze controle liggen kunnen 
het uitzicht en de performantie het product bepalen en wijzigen: hoeveelheid pigment, applicatie gereedschap, 
de uitvoerder, temperatuur, type ondergrond, vochtigheid, ed. Bij twijfel omtrent de gezondheid en veiligheids-
richtlijnen raadpleeg steeds het veiligheidsblad van dit product.  


