
Bio Home natuur- en ecologische verven 2-120 Volvox Dubbeldekker Dispersieverf 

1. Korte omschrijving
Witte (of aangekleurde) oplosmiddel- en emissievrije, duurzaam elastische muur- en plafondverf voor
binnen. Volvox Dubbeldekker is ademend en luchtvochtregulerend en draagt op deze wijze bij tot een
gezond woonklimaat. De verf is antistatisch, natdekkend en laat zich zo goed als druip- en spatvrij
verwerken. Door een zeer hoog vastestofgehalte (soortelijk gewicht ca. 1,7) bezit de verf een zeer goed vul-
en dekvermogen.

2. Verpakkingsinhoud
5 liter Art. Nr. 2-1201 10 liter Art. Nr. 2-1202

3. Reikwijdte
100 – 140 ml pro m2, 7 – 10 m2 per liter afhankelijk van de ondergrond. Bij sterk zuigende ondergrond het
verbruik proefondervindelijk op het object vaststellen. Twee lagen geven een totale laagdikte van ca.120 µm.

4. Kleur : wit

5. Verdunningsmiddel
Indien nodig de verf met max. 10% water verdunnen. 

6. Droogtijden
Afhankelijk van de kamertemperatuur en luchtvochtigheid na 6 tot 12 uren overschilderbaar. De volledige
doordroogtijd bedraagt ca. 10 dagen.

7. Toepassingsgebied
Hoogdekkende binnenmuurverf voor alle minerale ondergronden zoals beton, metselwerk en pleisters,
eveneens voor organische, droge, zuigende en vetvrije ondergronden zoals behangpapier (rauhfaser), hout,
gegronde gipskartonplaten en textielbehang.

8. Eigenschappen
8.1. Technische eigenschappen
Wasbestendig naar DIN 53778. Bijna pasteus, goed drogend, hoge dekkracht, zeer goed vullend vermogen
en dampdoorlatend. Met water verdunbaar en met Volvox pigmenten aankleurbaar. Goed verstrijkbaar, geen
neiging tot spatten en afdruipen tijdens de verwerking.
8.2. Biologische eigenschappen
Volvox Dubbeldekker wordt op milieuvriendelijke wijze gemaakt van ongiftige organische en natuurlijke
grondstoffen. De verf veroorzaakt geen elektrostatische oplading. Op grond van de samenstelling is
Dubbeldekker bij correct gebruik onschadelijk voor mens en milieu.

9. Toepassing
9.1. Voorbereiding
Oude iwateroplosbare verflagen, zoals lijm- en kalkverf, volledig verwijderen. Lak- en olieverflagen
mechanisch opruwen. Niet hechtende verfresten afborstelen. Op zanderige of sterk zuigende ondergronden
een verdunde grondlaag (ca. 10% water toevoegen) anbrengen. Ondergronden met doorslaande vlekken
(water, nicotine, roet…, ook siliconenvoegdichtingen) met Volvox Isoleergrond voorbehandelen.
9.2. Verwerking
De ondergrond moet proper en droog zijn, hij moet vrij zijn van vet- en andere doorslaande vlekken. Volvox
Dubbeldekker goed omroeren. Naar behoefte met Volvox pigmenten bijkleuren. Volle dekkracht wordt pas
na volledige droging van de ondergrond (nieuwbouw!) bereikt. Na zorgvuldige voorbereiding is een
eenmalige laag dekkend en voldoende. Indien de eerste laag toch niet voldoende dekt of in geval van sterk
zuigende ondergrond, zal een tweede laag aangebracht worden. Tijdens het werk goed verluchten.
9.3. Verdere verwerkingsmogelijkheden
Tinten met Volvox pigmenten: het pigmentpoeder vooraf meerdere uren in een weinig water laten ‘trekken’.
Daarna meermaals omroeren en vervolgens aan de verf toevoegen en zorgvuldig mixen (liefst machinaal).
Met zeer kleurkrachtige tinten zoals ultramarijnblauw, -violet, ijzeroxiderood, moet de verflaag bijzonder
gelijkmatig aangebracht worden om streepvorming te voorkomen.
Opmerking: omwille van de wasvastheid en ook om een egaal verfresultaat te bekomen, niet meer dan 5 tot
8% pigment aan de verf toevoegen. Door het witgehalte van de verf kunnen enkel pasteltinten bekomen
worden. Voor krachtigere kleuren raden we het Volvox natuurmixsysteem aan. De verf kan in veel RAL en
NCS kleuren geleverd worden.



9.4. Dubbeldekker beter wasbaar maken
De witte verf is wasbaar volgens DIN 53778. Om sterk getinte verflagen beter te beschermen tegen
indringend vuil kan een beschermlaag met Volvox lazuurbindmiddel 1:2 tot 1:3 verdund met water
aangebracht worden, doch pas nadat de verflaag volledig droog is. Bij voorkeur anbrengen met een
spuitsysteem, kan echter ook met de verfroller. Lazuurbindmiddel is transparant. De behandelde verf zal
lichtjes verdonkeren en een satijnglans krijgen.

10. Gereedschappen
Goed verwerkbaar met de verfroller of kwast. Kan na aangepast verdunnen gespoten worden. De
gereedschappen direct na gebruik met warm water en zeep reinigen. Intensief naspoelen.

11. Houdbaarheid 
Koel en droog doch vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Best eerst de verf aan
onderkant deksel verwijderen. Onaangebroken minstens 9 maanden houdbaar.

12. Samenstelling
Water, krijt, marmerpoeder, azijnzuurester (synthetisch), cellulose, titaandioxide, fosfaat, natriumzout, 0,1%
synth. bewaarmiddel.
Technische gegevens: 
soortelijk gewicht (densiteit): ca. 1,7 g/m. 
Vastestofgehalte: ca. 60 gew.%; 
Viscositeit (bij 20 °C): pasteus
Dekkracht (k-waarde): >99,8%; Witheidsgraad : 89%

13. Veiligheid
Ook niet-giftige verf buiten het bereik van kinderen houden.

14. Milieu
Verfresten laten indrogen en overeenkomstig de geldende voorschriften verwijderen.

15. Voorschriften naar VOC-regelgeving
VOC gehalte (g/l.): 0,5
Kategorie: a
Type: Wb

Deze technische gegevens dienen enkel als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers.  Rechtsverbintenissen kunnen er niet uit
afgeleid worden. De fabrikant kent immers niet de verwerkingsvoorwaarden, -omstandigheden en -kwaliteiten van de individuele
verbruiker. Daarom is het noodzakelijk dat de verbruiker vooraf zelf de technische en optische geschiktheid van de verf voor zijn doel
door middel van een testvlak vaststelt. 

De Volvox verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden door Bio Home c.v.b.a. ingevoerd.
T 014 262577 E info@biohome.be. Zone Kamp C 12, Britselaan, 2260 Westerlo-Oosterwijk. 

Versie 10-2007


