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Paracem® Deco Ultra Clean
Paracem® Deco Ultra Clean is een matte, afwasbare
watergedragen acrylaat verf voor binnenmuren.
Deze decoratieve verf is beschikbaar in wit en
in bijna alle mogelijke kleuren van lichte
tot donkere tinten.

technische fiche

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN
• Uitstekend afwasbaar
• Uitstekende mechanische weerstand tegen opwrijven
• Geringe gevoeligheid voor vuil
• Gemakkelijk aan te brengen
• Egaal mat uitzicht
• Hoge dekkracht
• Geen neiging tot aanzetten
AANBEVOLEN TOEPASSING
Ideale afwerking voor binnenmuren die regelmatig gereinigd worden (vb. Kinderkamers, keukens,…).
Geschikt voor meest ondergronden (pleister, baksteen, beton, etc.) in openbare en privégebouwen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Mat (glansgraad 60°: 1 - 2% / 85°: 2.5 – 3.5%), Wit 60° < 5% / 85°< 5%
Uiterlijk:
Kleur:
Wit + Mathymix / ColourShop
Massa:
1.38 ± 0,02 g/cm³ (wit)
Vaste stof gehalte:
In volume: 50 ± 1% (wit)
			
In gewicht: 61,5 ± 1% (wit)
Aanbevolen laagdikte:
Natte film: 100 micron (verbruik: 10 m²/l )
			
Droge film: 50 micron (verbruik: 10 m²/l )
Vlampunt:
onbrandbaar
VOS-gehalte:
30 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel: 30 g/l max.
Classificatie Wet Grenelle: A
Categorie:
A/a
EU grenswaarde:
75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Natte schrobweerstand: EN 13300 Klasse 1
Droogtijden:
20°C/50% r.v.
Kleefvrij:
30 minuten
Overschilderbaar:
1 uur
			
(Opmerking: lage temperaturen en hoge vochtigheidsgraad
			
kunnen de droogtijd verlengen)
Volledig uitgehard
na ongeveer 7 dagen.
Rendement
Theoretisch: 7-10 m²/l per laag
			
Praktisch: het praktisch rendement is afhankelijk van veel factoren zoals
			
poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens
			
het aanbrengen (EN53220).
ONDERGROND VOORBEREIDING
Gereinigde oude verflagen in goede staat en weinig poreuze ondergronden kunnen onmiddellijk met
Paracem® Deco Ultra Clean worden geschilderd. Herstellingen en en poreuze ondergronden eerst
impregneren met een laag Paracem Deco Primer. Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk, waterbestendig gipskarton eerst behandelen met een laag Pegafix. Vochtkringenof nicotinevlekken eerst isoleren
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met Pegaprim Isofix of Pegamat RL.
Onbeschilderd houtwerk eerst een aangepaste voorbehandeling geven en van een grondlaag
(vb Fassiprim Aqua of Pegaprim® Xpress).
Metalen voorwerpen vrij van roest voorbehandelen met Pegalink® of Pegaprim® Xpress.
Op glasvlies bij voorkeur eerst een laag Paracem® Deco Primer aanbrengen vooraleer af te werken met
2 lagen Paracem® Deco Ultra Clean.
Indien er wordt gewerkt in combinatie met een voegkit stellen we voor om onze acrylaatkit Elastopro te
gebruiken, deze is overschilderbaar na minimum vier uur droging (20°C, 60% r.v.).

technische fiche

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.
Breng 2 lagen Paracem® Deco Ultra Clean aan. Voor het beste resultaat gebruik een borstel met
synthetische haren of een 10 mm microvezel roller.
REINIGINGSINSTRUCTIES
Verwijder de vervuiling zo snel mogelijk van de muren. De meeste verontreinigingen kunnen makkelijk
verwijderd worden met een zachte, vochtige doek. Gebruik lauw water en een zachte, kleurloze
detergent. Gebruik geen schurenden schoonmaakmiddelen. Oefen geen overmatige druk uit tijdens
het schoonmaken want dit kan resulteren in het verwijderen van verf met zichtbare sporen tot gevolg.
Voor ernstigere verontreinigingen veeg de ondergrond eerst af met een zachte, vochtige doek,
gebruik vervolgens Mathys® Multi-cleaner (verdund 1:100). Laat drogen.
De beste reinigingsresultaten worden bereikt nadat de Paracem® Deco Ultra Clean minimum 7 dagen
heeft uitgehard.
Ondanks dat er uitgebreide evaluaties gebeurd zijn om de afwasbaarheid van de Paracem® Deco Ultra
Clean te verzekeren is het mogelijk dat sommige verontreinigingen moeilijk te verwijderen zijn en sporen
achterlaten.
Het aanraken van de verf kan sporen nalaten, dit is eigen aan de matte natuur van het product
(de sporen zullen feller te zien zijn op donkere kleuren).
VERDUNNING EN APPLICATIE
Borstel: onverdund aanbrengen met een borstel met synthetische haren.
Roller: onverdund aanbrengen met een 10 mm microvezel roller.
Luchtspuit: niet aanbevolen
Airless spuit: Nozzle: 013-019 / Druk: 160-200 bar
Reinigen: reinig het materiaal met water, voer het residu af op de gepaste wijze.
APPLICATIE CONDITIES
> 5°C, < 80% r.v.
VEILIGHEID
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informative op de verpakking.
OPSLAGSTABILITEIT
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge,
goed geventileerde ruimten, niet in volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.
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