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SUPERTEXPEARL 

 

ZEER HOOGWAARDIGE, MATTE GEVELVERF. 
 

▪ Hoge waterdampdoorlaatbaarheid 
▪ Lage vuilaanhechting 
▪ Hoge regendichtheid 

Omschrijving  
Zeer hoogwaardige, matte gevelverf op basis van siliconenharsemulsie. Heeft een lage vuilaanhechting en hoge 
waterdampdoorlaatbaarheid / regendichtheid. Optimaal voor een duurzame afwerking waar hoge eisen aan worden 
gesteld. Voor buiten. 
 
Ondergrond  
Geschikte ondergronden zijn: bestaande muurverflagen (mineraal en synthetisch), alle minerale ondergronden 
zoals cement- en pleisterwerk, baksteen, etc. 
 
Kleur(en) 
Wit en lichte kleuren via het kleurenmengsysteem. 
 
Glansgraad 
Mat 
 
Verbruik 
Ca. 5m²/l afhankelijk van de ondergrond. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is 
afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode. 
 
Droging 
Droog na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid 
enz. beïnvloeden de droogtijd. 
 
Voorbehandeling 

▪ Ondergrond moet draagkrachtig, afgebonden, schoon, droog, stof-, mos-, alg- en vetvrij zijn. 
▪ Sterk zuigende en poederende ondergronden: goed reinigen, SPEEDLINE DIEPGROND. 
▪ Verontreinigingen (roet- en vochtvlekken, nicotine): reinigen en isoleren met SPEEDLINE 
▪ ISOLEERSPRAY. 

 
Verwerking  
Goed roeren. Bij nieuwe toepassingen altijd 2 lagen aanbrengen, bij onderhoud in 1 of 2 lagen aanbrengen met 
vachtroller, kwast of airless spuit. 1e laag evt. verdunnen met water. Dit product en met dit product behandelde 
objecten en oppervlakken niet gebruiken in, boven of in de nabijheid van oppervlaktewater en niet op plaatsen waar 
uitspoeling naar het riool optreedt. De bodem onder en rondom het te behandelen object dient te worden afgedekt 
met plastic tijdens het aanbrengen van dit product. 
 
Algemeen 

▪ Niet verwerken beneden de +8°C. 
▪ Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden. 
▪ Gereedschap reinigen met water. 
▪ Vorstvrij vervoeren en opslaan 
▪ Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats 

opgeslagen. 
 
Technische gegevens: 
Vaste stof gehalte: 40 %vol. Soortelijk gewicht: 1,48 kg/liter 
 
De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De 
vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behouden ons voor om zonder verdere kennisgeving de 
documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u 
contact op met ons. 

 


