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AGLAIA OERSTERKE MUURVERF

Speciale, oplosmiddelvrije muurverf voor drukbezochte binnenruimten. Schrobvast 
volgens DIN 13300 klasse 1. Dekkend wit. 

Toepassingsgebied:
Zowel in huizen als op muren in de meest 
drukbezochte zones van commerciële, industriële 
en openbare gebouwen. In het bijzonder in 
ziekenhuizen, keukens, gangen of 
trappenhuizen. Goed reinigbaar en bestand 
tegen ontsmettingsmiddelen. Speciale muurverf, 
ecologisch aanbevolen als een alternatief voor de 
gangbare kunsthars “latexverven”. Geschikt voor 
textielbehand, rauhfaserbehang, gips-, kalk- en 
cementpleisters, lichtgewicht bouwplaten en 
draagkrachtige oude verflagen. 

Werkwijze:
AGLAIA OERSTERKE MUURVERF zorgvuldig 
doorroeren. Aanbrengen met de kwast, roller of 
airless verfspuit (zonder toevoeging van 
luchtdruk), maar altijd zonder te overlappen. Bij 
gebruik als grondlaag, verdunnen met 5 tot 10 % 
water. Bij gebruik als deklaag verdunnen met 
maximaal 5 % water. Voor een egaal resultaat en 
volledig potentieel in twee lagen opbrengen. 
Droogtijd per laag 12 tot 16 uur. Zorg voor een 
lucht- en oppervlaktemperatuur van ten minste 
13°C tijdens verwerking. Behandel zuigende 
oppervlakken, in het bijzonder gips, eerst voor 
met AGLAIA VOORLIJM, zie voor “Ondergrond 
en voorbehandeling” de achterzijde van dit 
informatieblad. 

Technische eigenschappen:
Bijzonder slijtvaste natuurhars-muurverf
Met buitengewone dekkracht. Verkrijgbaar in 
glanzend of zijdemat. Schrobvast volgens DIN 
13300 klasse 1. Heeft zijn succes bewezen in 
een groot aantal commerciële, industriële en 
openbare gebouwen. Eenvoudig te reinigen en 
slijtvast. Bestand tegen de normaal in het 
huishouden en door schoonmaakpersoneel 
gebruikte schoonmaakmiddelen en 
ontsmettingsmiddelen. Oplosmiddelvrij. Vanwege 
een van nature minder goed diffusievermogen, 
minder geschikt voor woon-, werk- of 
slaapkamers. Volledig diffusie- en 
absorptievermogen: 
Waterabsorptie- en waterdampdiffusie-
eigenschappen:
W24-waarde: < 0,1 kg/(m2 x h 0,5)
sd-waarde (H2O): > 0,5 m

Fysische/technische eigenschappen
Dichtheid: 1,20 g/cm3

pH waarde: 8
Dynam. viscositeit: 8.000 mPa.s
VOC-gehalte: (cat.A/a): 5 g/l
Kleur:
Wit. Ook voorgekleurd verkrijgbaar volgens de
AGLAIA NATUURHARS-MUURVERF 
KLEURENWAAIER of kleurvoorbeeld (alleen 
pastel). Kan tot pastelintensiteit worden gekleurd 
met AGLAIA NATUURHARS-MUURVERVEN, 
KLEUR.
Droging:
Onder normale omstandigheden, 
oppervlaktedroog in ongeveer 24
uur. Lage temperaturen, slechte ventilatie en 
dikke lagen vertragen het droogproces. 
Mechanisch volledig belastbaar
na 4 weken. Zorg tijdens de droogfase voor 
warmte en goede ventilatie.
Verbruik:
Op matig-zuigende, gelijkmatige oppervlakken:
ongeveer 0,15 tot 0,16 l per laag en m2.
Leverbaar:
1 l, 5 l en 10 l.
Reiniging:
Direct na gebruik werktuigen, gereedschap en 
kleding wassen met water en een 
geconcentreerde zeepoplossing. 
Opbrengwerktuigen pas van de verf wegnemen 
als het werk gereed is. 
Opslag:
Ten minste 12 maanden houdbaar mits koel en 
vorstvrij bewaard in de originele, luchtdicht 
afgesloten verpakking. Eenmaal geopend: een 
zeer dun laagje alcohol erop gieten, verpakking 
luchtdicht sluiten en zo spoedig mogelijk 
opgebruiken. 

Samenstelling:
Waterdicht opdrogende boomharsen en 
plantenoliën, geëmulgeerd in water, als 
bindmiddelen. Zwelklei en essentiële oliën als 
hulpstoffen. Titaanwit als pigment. 
Oplosmiddelvrij. Vrij van enige 
kunstharsbindmiddelen en uitwasemende 
conserveringsmiddelen,
zie: AGLAIA’s volledige verklaring van 
ingrediënten.

1



AGLAIA OERSTERKE MUURVERF

Ondergrond en voorbehandeling:
Algemene vereisten:
Het oppervlak moet schoon zijn, droog, vast en 
draagkrachtig.
Controleer nieuw pleisterwerk op sinterhuid 
(glasachtig glanzend, waterdicht oppervlak). 
Indien nodig, schuren om het pleister 
absorberend te maken. Watervlekken en 
uitbloeiingen droog afborstelen en waar nodig 
isoleren met AGLAIA SCHELLAK-
ISOLEERGROND, of op grote vlakken AGLAIA 
ISOLEERVERF, WIT opbrengen. Open plekken 
en oneffenheden qua stijl en structuur bijwerken. 
Voor oppervlakken die fijne scheurtjes of kleine 
discrepanties in de structuur vertonen wordt een 
met korrels verrijkte grondlaag van AGLAIA 
STRUCTUURVERF aanbevolen. Versterk de 
voegen van lichtgewicht bouwplaten met 
voegband, egaliseer met vulmiddel en schuur 
vervolgens op. Neem de aanwijzingen van de 
fabrikant hierbij in acht. 
Geschikte oppervlakken:

• Cementpleister:
Normaal zuigende pleisters voorstrijken met 
AGLAIA OERSTERKE MUURVERF, verdund 
met 10 % water. Sterk zuigende pleisters 
gronden met AGLAIA VOORLIJM, verdund met 2 
delen water. Om kruimelende, zandige pleisters 
te verstevigen, gebruikt u AGLAIA 
GRONDHARDER. Niet geschikt voor zuivere 
kalkpleisters.

• Gipspleister, gips-kalkpleister, gipsplaten en 
gipsvezelplaten:

Gronden met AGLAIA VOORLIJM, verdund met 
2 delen water. Alleen gipsplaten die zijn 
geïmpregneerd om waterafstotend te worden 
(bevochtigingstest!), hoeven niet te worden 
voorbehandeld. 

• Materialen op houtbasis, spaanplaat en 
houtcement:

Wateroplosbare, doorbloedende stoffen uit 
houtsnippers en harsen! Daarom eerst 
voorbehandelen met AGLAIA GRONDHARDER 
en indien nodig vervolgens voorstrijken met 
AGLAIA ISOLEERVERF, WIT. Zet u voor de 
zekerheid eerst een proefvlak op!

• Beton, fibrocement:
Verwijder zorgvuldig enige achtergebleven 
bekistingsolie van het beton met zeepwater. Test 
de wateropname met zuiver water. Geen 
speciale grondlaag nodig bij geringe zuiging. 

• Kalkzandsteen, baksteen:
Zuigend metselwerk zorgvuldig afborstelen en 
gronden met AGLAIA VOORLIJM, verdund met 2 

delen water. Indien nodig, gladde, hardgebakken 
baksteen opschuren en voorstrijken met AGLAIA 
NATUURHARS-HECHTGROND. 
• Rauhfaserbehang, glasvezelstoffen en 

textiel:
Controleer of het behang goed vast zit, ook in de 
naden. 
• Oude verflagen:
Controleer op draagkracht en adhesie. En maak 
altijd een proefstukje op oude verflagen van 
onbekende origine, omdat effecten zoals een 
vieze geur of een vertraagde droogtijd kunnen 
optreden. Reinig zorgvuldig oude lagen matte 
muurverf. Hierna direct overschilderen met 
AGLAIA OERSTERKE MUURVERF. Ontvet 
glimmende olieverf- of latexverflagen met een 
gangbaar schoonmaakmiddel of met 
ammoniakwater (± 2 % ), en schuur indien nodig 
op. Oude niet-wasbare lijmverven moeten 
volledig worden verwijderd met water en borstel. 
Krijtende kalk- en silicaatlagen zorgvuldig 
afborstelen.

Veiligheidsinstructies en 
verwijdering:
• Gevarenklasse: 
Niet onderworpen aan de etiketteringsverplichting 
volgens de Uitvoeringswet EG-verordening 
registratie, evaluatie en autorisatie van 
chemische stoffen (REACH). 
Speciaal voor mensen met een chemische 
gevoeligheid of milieuziekte is de volledige 
verklaring van belang. Buiten bereik van kinderen 
bewaren. Laat geen organische verfresten in het 
afvoersysteem lopen. Verwijder productresten in 
overeenstemming met de wettelijke voorschriften. 
Breng lege verfverpakkingen naar het 
inzamelpunt.
•  Afvalcode: 080199 Afval van verfverwerking 

(Europese afvalcode). 

Het is ons doel met dit productinformatieblad advies te 
verstrekken gebaseerd op onze vaardigheden en 
praktijkervaring. De instructies hierin gegeven, zijn op 
geen enkele wijze bindend en bevrijden de gebruiker 
niet van zijn of haar wettelijke verantwoordelijkheid de 
geschiktheid van het product en de opbrengmethoden 
voor de te behandelen ondergrond zelf te controleren. 
Technische aanpassingen kunnen het gevolg zijn van 
productontwikkeling. Bij het verschijnen van een nieuw 
of gereviseerd informatieblad, verliezen deze instructies 
automatisch hun geldigheid. De richtlijnen zoals die 
staan opgetekend in hun huidige vorm in de EU 
veiligheidsinformatiebladen zijn bindend voor wat 
betreft classificatie volgens de regulering van 
milieugevaarlijke stoffen, verwijdering etc.
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