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PRODUCT DATA  MURFILL  RENOVATION  PAINT   
 
  
 

OMSCHRIJVING 
Matte en blijvend elastische renovatieverf. Ideaal voor renovatie en decoratie van historische 
en nieuwe gebouwen. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Elastisch - blijvend elastisch tot -30°C - zeer mat aspect - uitstekende weerstand tegen 
vuilaanhechting dankzij unieke formulatie - waterdampdoorlaatbaar - uitstekende weerstand 
tegen veroudering in normaal en in industrieel milieu - kan gecombineerd worden met het 
Murfill-vlies voor extra mechanische versteviging en voor het overbruggen van (actieve 
barsten). 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Bekleden van muren en gevels. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Mat (glansgraad 60°: ± 4% / 85°: ± 3%) 
Kleur: Wit + mengmachine (pastelkleuren) 
Massa: 1,33 - 1,37 g/cm³ (wit) 
Vaste stof gehalte: In volume: 47 - 50%  

In gewicht: 60 - 63% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film: 150 micron (verbruik: 200 g/m²) 

Droge film: 70 micron (verbruik: 200 g/m²) 
Vlampunt: Onbrandbaar 

 
VOC-gehalte: 30 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: 30 g/l max. 
Categorie: A/i 
EU grenswaarde: 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: 45 minuten 
Hanteerbaar: ± 8 uur 
Overschilderbaar: 24 uur 
Uitgehard: 2 dagen 

 
Rendement 
 Normaal verbruik: minimum 400 g/m². 
 Met borstel of rol: 200 - 300 g/m² per laag, afhankelijk van de toepassingstechniek en de 

ondergrond. 
 Met airless: 200 - 500 g/m² per laag, afhankelijk van de toepassingstechniek en de 

ondergrond. 
 Ingevliesd, in combinatie met vlies: > 1,3 kg/m². 

 
ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Op oude, reeds geverfde ondergronden (in goede staat) rechtstreeks aanbrengen, na degelijk 
borstelen. 
Krijtende verven of ongeverfde ondergronden, vooreerst behandelen met Fixonal of met 
Pegafix. 
Op gladde, niet poreuze ondergrond, een laag Pegalink wit of een laag Noxyde (uitgezonderd 
wit), verdund met ± 20 % water, uitstrijken. 
Barsten < 0,5 mm breed: opstoppen met Murfill Renovation Paint. 
Barsten > 0,5 mm breed: dichten met Elastofill of Mur-Filler. 
Actieve barsten overbruggen met Murfill-vlies. 
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INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moeten de coatings intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Onverdund gebruiken. 
  
Roller: Onverdund gebruiken. 
  
Luchtspuit: Niet mogelijk. 
  
Airless spuit: Nozzle: 13 – 15 / Druk: 200 bar. 
  
Reinigen: water 

 
APPLICATIE CONDITIES 
Minimumtemperatuur: 5°C. Maximaal 80% R.V. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 
 
 


	OMSCHRIJVING
	SPECIFIEKE KENMERKEN 
	AANBEVOLEN TOEPASSING
	TECHNISCHE GEGEVENS
	Rendement


	INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
	VERDUNNING EN APPLICATIE

	OPSLAGSTABILITEIT

