
NIVEAU SPECIALE LATEX 

 

Patent NIVEAU BV 
Parallelweg 52 
3931 MT Woudenberg 
Tel: 033 285 37 70 
www.niveau-vbs.nl 

  2016 

Pagina 1 van 1 

 
 
 

Toepassing: 
Matte muurverf voor het afwerken van buitengevels, muren en plafonds. Speciaal voor vochtige ruimtes en 
buiten.  
 
Eigenschappen: 
• Voor buitengevels, muren en plafonds 
• Zeer goed dekkend 
• Uitstekend afwasbaar 
 
Productinformatie: 
Rendement: ± 9m² per liter, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond.  
Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 4 -6 uur. 
 
Systemen / Voorbehandeling: 
Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten. Bij buitentoepassing alle alg- en mosaanslag 
verwijderen. Loszittende delen verwijderen en repareren. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 10% 
water. Aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. 
Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken. 
 
Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met een NIVEAU Dekkende muurprimer.  
 
Poederende en niet watervaste ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeermiddel. 
 
Technische gegevens: 
Bindmiddel:   100% Acrylaatharsdispersie 
Pigmenten:   Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen 
Oplosmiddel:   Water 
Vaste bestanddelen:  42 % v/v 
Soortelijk gewicht:  ca. 1,44 kg/l 
Aanbevolen laagdikte:  Droge laagdikte / laag: ca. 46 micrometer 

Natte laagdikte / laag: ca. 111 micrometer 
Glansgraad:   Extra mat:1,3%@ 85° 
Verdunning:   Water 
Gevarenklasse:   Zie MSDS 
Reinigen gereedschap:  Water 
 
Opslag: 
Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: 
De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij 
temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C 
boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. 
Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en 
spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Bij (donkergekleurde) 
matte muurverven kunnen na de eerste regenbui duidelijk zichtbaar glanssporen ontstaan, ook wel 
snailtrails genoemd. Dit zijn hulp- en inhoudsstoffen die uit de nog verse verflaag treden. Deze zijn dan zichtbaar 
als geelachtige, transparante, licht glanzende en kleverige strepen. Deze inhoudsstoffen zijn in water oplosbaar 
en zullen gewoonlijk na enkele regenbuien worden weggespoeld. Eventueel naspoelen met schoon water kan 
het schoonspoelen van de gevel bespoedigen. De voorkeur gaat uit naar een natuurlijk uitwassing. De verflaag 
zal dan weer egaal van kleur worden, de glansstrepen vervagen en verdwijnen. Dit verschijnsel heeft verder geen 
invloed op de kwaliteit van de verflaag. 
 
Restanten: 
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 


