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Luja 7, matt

BESCHRIJVING Speciale acrylaatverf. Bevat antischimmelmiddel dat de verffilm beschermt.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN Interieurschildering van beton, gips, met plamuur behandeld, baksteen,
board, spaanplaat en houtvezelplaatoppervlakken. Geschikt voor zowel 
nieuwe als eerder geverfde oppervlakken.

AANBEVOLEN
TOEPASSING

Binnenmuren en plafonds in gebouwen waar hoge was- en slijtageweerstand 
vereist is, zoals openbare gebouwen, lobby's, trappenhuizen, 
ziekenhuisgangen, patiëntenkamers en andere oppervlakken die onderhevig 
zijn aan meer dan normale stress.  Het product heeft een goedkeuring voor 
indirect contact in de  levensmiddelenindustrie (Finse levensmiddelenwet 
23/2006).

TECHNISCHE DATA

 

 

A en C

Tikkurila Symphony Color Card, RAL, NCS, Sikkens en meer.

Eiglans

M1

Ong. 5 - 8 m 2 / L.

Basisverf A: 1 L, 3 L, 10 L. na aankleuren
Basisverf C: 1 L, 3 L, 10 L. na aankleuren

Water

Kwast, roller of spray. Voor spuiten zonder lucht, mondstuk 0,015 "- 0,019" gebruiken,
Verdunnen: 0 - 5 vol-%

Na ongeveer 2 uur aanrakingsdroog. Opnieuw overschilderbaar na ca. 4 uur.

Zeer goed. Bestand tegen wassen met reinigingsdetergentia en desinfectiemiddelen die 
professioneel worden  gebruikt in ziekenhuizen.

Bestand tegen oplosmiddelen, bijv. White Spirit (=terpentine)

85 ° C, ISO 4211-2 en ISO 4211-3

Natte-schrobweerstand SFS-EN 13300 klasse I, ISO 11998

Ong. 40%

1,2 kg / l, ISO 2811

Bescherm tegen vorst.

6996001/3

Basisverven

Kleurenbereik

Glansgraad

Bouwmateriaal emissieklasse 

Dekking

Kan maten

verdunner

Toepassingsmethode 

Droogtijd bij 23 ° C en 50%
relatieve luchtvochtigheid 

Was weerstand

Chemische weerstand 

Hittebestendig

Slijtvastheid

Volume vaste stof

Dichtheid

opslagruimte

Productcode

MED-certificaat MED B7151 Luja afwerkingsverf

TOEPASSINGSDETAILS

Applicatie voorwaarden Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur ten minste +5 ºC en de

5 8

ALLEVERF.nl

PRODUCTINFORMATIE BLAD
16.02.2017



2/2

 

 

relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Ongeverfd oppervlak:
verwijder vuil en stof van de ongeverfde oppervlakken. Vul indien nodig gaten en scheuren in 
met geschikte Tikkurila Presto-vuller. Schuur het opvulmateriaal en verwijder schuurstof. Prime 
met Luja Universal Primer of Varma Primer.
Eerder geschilderd oppervlak:
Was eerder geverfde oppervlakken met reinigingsmiddel (B-clean verfreiniger) volgens de 
gebruiksaanwijzing en laat het drogen. Verwijder losse, schilferende verf met een schraper. 
Schuur harde, glanzende oppervlakken tot een matte afwerking en verwijder schuurstof. Vul 
gaten en scheuren met een geschikte Tikkurila Presto-vuller. Schuur het opvulmateriaal en 
verwijder schuurstof. Primer indien nodig met Luja Universal Primer of Varma Primer.

Roer Luja verf voor gebruik goed. Breng twee afwerkingslagen aan met een kwast, roller of 
spray.

Gereedschap reinigen met water. Gebruik van kwastreiniger (Tool Cleaner) wordt  aanbevolen 
om een beetje verhardende verf uit de kwast te verwijderen.

 

 

 

Voorbereiding

Schilderen

Reiniging van 
gereedschappen

Onderhoud instructies 

Onderhoudsbehandeling

EU VOC 2004/42 / EC- 
grenswaarde

Reinig de oppervlakken met een neutraal (pH 6 - 8) reinigingsmiddel met een zachte borstel, 
spons of doek op zijn vroegst 1 maand na het schilderen. Zeer vuile oppervlakken kunnen 
worden gereinigd met een licht alkalisch (pH 8-10) reinigingsmiddel met bijvoorbeeld een 
schoonmaakdoekje of spons. Spoel de oppervlakken na het reinigen zorgvuldig af. Volg de 
verdunningsinstructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel.
Het product bereikt zijn definitieve hardheid en duurzaamheid na één maand onder normale 
omstandigheden, daarom moeten de oppervlakken gedurende deze tijd met zorg worden 
behandeld. Als de oppervlakken snel na het afwerken moeten worden gereinigd, maak ze dan
licht schoon met een zachte borstel of een vochtige reinigingsdoek.

Oppervlakken die zijn geverfd met Luja afwerkingsverf kunnen worden overschilderd met
Luja of vergelijkbare verf op waterbasis. Zie voorbereiding.

(kat A / a) 30 g / l (2010). Luja 7 Matt bevat VOC max. 30 g / l.

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
ETIKETTERING 

 volgens Verordening (EG)
Nr. 1272/2008

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 1,2- 
benzisothiazol-3 (2H) -on, reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC-nr. 
247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (3: 1) en 2-octyl-2H- 
isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Draag beschermende handschoenen. 
Voorkom lozing in het milieu. Deze verf bevat een biocideproduct voor het behoud van de 
droge film. Bevat: 2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Dit product bevat een biocide voor het 
conserveren van het product tijdens opslag. Bevat reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4- 
isothiazolin-3-one [EC-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (3:
1). Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag verkrijgbaar.

MILIEU- EN
AFVALVERWIJDERING

Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval.

VERVOER Niet geclassificeerd

sre230317 / pih171213 / akk290317 / 804.805.699-s

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en 
praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele 
systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de 
omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing 
van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze 
instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen 
zonder kennisgeving.
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