
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE-USED MUURVERF BINNEN | Product Informatie Blad 

EVA RE-USED MUURVERF BINNEN bestaat voor 97 – 99% 

uit hergebruikt materiaal. Een professionele, egaal 

dekkende muurverf voor binnen. Soepele en prettige 

verwerking, goede dekking, mooi mat, schrobvast. 
 

Eigenschappen 

  - ideale binnenmuurverf 

  - prettige verwerking 

  - goede dekking 

  - schrobvast 

 

Profiel  

  EVA RE-USED MUURVERF BINNEN is een ideaal product voor    

  de meest voorkomende met muurverf te behandelen  

  ondergronden. EVA RE-USED MUURVERF BINNEN heeft een    

  zeer prettige verwerking met een prima dekking en matheid.  

  De muurverf is goed schrobvast.  

  EVA RE-USED MUURVERF BINNEN heeft een uitstekende prijs- 

  kwaliteitverhouding. 

 
Samenstelling  

  Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en  

  meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:   

  EVA RE-USED MUURVERF BINNEN bestaat voor 97 – 99% uit  

  hergebruikt materiaal. Dit product is een mengsel van  

  ingezamelde  verfrestanten en is tevens zelf weer  

  herbruikbaar. 

  Bindmiddel : polymeer 

  Pigment : titaanwit 

  Vulstof : calciumcarbonaat 

  Hulpstof : dispergeermIddel, biocide, ontschuimer, verdikkers. 

  Verdunning : water 

 

 

 

2016.09 

Verpakking  10 liter 

Rendement 
ca. 6 – 8 m²/liter,  

afhankelijk van de ondergrond 

Aangedroogd ca. 2 uur (20°C/RLV 65%) 

Overschilderbaar na ca. 5 - 6 uur (20°C/RLV 65%) 

Dichtheid ca. 1,3 – 1,5 kg/liter 

Glans Mat 

Vaste-stofgehalte min. 45 – 60 gew.%, ca. 35 - 40 Vol% 

VOS-gehalte < 30 g/liter 

Houdbaarheid 

In gesloten verpakking minimaal 1 jaar 

houdbaar. Na opening beperkt 

houdbaar. Verf met een ongewone 

geur en/of enige schimmelvorming 

niet meer gebruiken. 

Bovenstaande technische specificaties gelden voor  

EVA RE-USED MUURVERF BINNEN WIT.  
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Ondergrond 

  De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te  

  zijn. Op de meest voorkomende met muurverf te behandelen  

  ondergronden zoals schuur- en pleisterwerk, steenachtige  

  ondergronden, beton, gips- en boardplaten, behang etc.. 

            

Verdunnen 

  EVA RE-USED MUURVERF BINNEN kan verdund worden met    

  water (Max. 5%). 

   

Gereedschap  

  Gebruik een kwast of roller. Het gereedschap vóór  

  het aandrogen met lauw water reinigen. 

 

Applicatie 

EVA RE-USED MUURVERF BINNEN met kwast en/of roller 

opbrengen. 

   Goed oproeren voor gebruik. 

 

Omstandigheden 

   EVA RE-USED MUURVERF BINNEN  niet verwerken bij een  

   temperatuur lager dan +5°C . Relatieve luchtvochtigheid niet  

   hoger dan 80%. 

 

Droging  
   Aangedroogd   na ca. 2 uur. 

   Overschilderbaar  na ca. 5 – 6 uur. 

 

   Droogtijden gelden bij 20°C, 65% RLV, normale laagdikte en 

   voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere   

   RLV heeft invloed op de droogtijd. 

 

Rendement 

  6 - 8 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement  

  kan, afhankelijke van de ondergrond en de applicatiemethode,  

  afwijken.  

 

Levervorm 

10 liter verpakking.    

Doordat er in iedere batch EVA altijd diverse soorten muurverf 

zijn verwerkt met ieder zijn eigenschap en oorsprong is het zo 

dat de kleur van EVA iets afwijkt van de kleur puur wit. Bij 

iedere verpakking van EVA is een kleurstaal bijgevoegd. Deze 

kleurstaal geeft een goede indruk van de desbetreffende batch   

Aangeraden wordt om voor gebruik altijd de kleur te 

controleren en emmers met hetzelfde chargenummer te 

gebruiken. 

 

 

Opslag/transport 

  Koel, maar vorstvrij bewaard in goed gesloten originele 

  verpakking tenminste houdbaar tot 1 jaar na productiedatum. 

  Na opening beperkt houdbaar.             

  Verf met een ongewone geur en/of enige schimmelvorming    

  niet meer gebruiken. 

Veiligheid 

  Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO-eisen. 

 

  Bij verwerking van waterverdunbare producten de normale  

  arbeidshygiëne in acht nemen. Uitsluitend op goed  

  geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en verpakking op  

  veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren.  

  Aanraking met ogen en huid vermijden. Verfafval niet door de  

  gootsteen spoelen maar op de daar voor bestemde plaatsen  

  inleveren. Zo zorgt u voor toekomstige generaties EVA!  

 

  Zie voor meer informatie het bijbehorende  

  veiligheidsinformatieblad. 

 

Meer informatie 

  www.rigoverffabriek.nl, www.evertkoning.nl 
 

Helpdesk 

  Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48 

 

 


