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Omschrijving
Oplosmiddelvrije, elastische muur- en plafondverf voor binnenhuistoepassing. Leemverf is vochtregulerend en 
waterdampdoorlatend (‘ademend’). Op deze manier zorgt ze voor een gezonde leefruimte. 
Afwasbaar volgens EN 13 300.

Verbruik
0,125 liter/m²; ca. 1 liter voor 8 m².
Verdunningsmiddel
Water.
Droogtijd
Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid na 6 tot 12 uren overschilderbaar. Volledig droog na 10 dagen.
Toepassingsmogelijkheden
Op alle minerale ondergronden zoals beton, kalk- en cementbepleisteringen; metselwerk, gips, gipscellulose, gipskarton, 
behang, mdf enz.

Eigenschappen
Volvox leemverf is waterdampdoorlatend en vochtregulerend. Dit zorgt voor een verbeterd klimaat in de leefruimte. De 
verf is antistatisch en heeft een hoog dekvermogen. Volvox leemverf kan bijna druip- en spatvrij verwerkt worden.

Toepassing
A. voorbereiding:
Oude wateroplosbare lijm- en kalkverven moeten verwijderd worden. Oude lak- en olieverflagen moeten opgeruwd 
worden. Losse verfresten afborstelen. Op zanderige of sterk zuigende ondergronden een grondlaag van sterk verdunde 
leemverf aanbrengen. Doorslaande water-, nicotine-, roestvlekken voorbehandelen met Volvox Isoleergrond. Acryl- en 
siliconenvulmiddelen met 2 lagen isoleergrond voorbehandelen.
B. Verwerking:
De ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. Volvox leemverf dun en krachtig aanbrengen. De verf gelijkmatig in 
alle richtingen verdelen. Op een lichte, gelijkmatige ondergrond kan één laag meestal volstaan. Op sterk absorberende 
ondergrond wordt een grondlaag met 10% met water verdunde leemverf aanbevolen. Na volledige droging kan een 
tweede laag aangebracht worden.
Aanbevolen schildergereedschappen
Goede verwerking met kwast, rol of spuitpistool. Na gebruik met lauw water en zeep reinigen.
Bewaring
Koel, droog en vorstvrij. Reeds geopende emmers goed sluiten. Deksel en emmerrand eerst van aandrogende verf 
ontdoen, om te voorkomen dat die later bij het openen in de emmer valt. 

Samenstelling
Water, natuurleem uit diverse groeven, krijt, (titaandioxide voor de kleur mont blanc), porcelijnaarde, azijnzuurester, 
cellulose, fosfaat, 0,1% synthetisch bewaarmiddel. Voor andere dan de leembasiskleuren toevoeging van diverse 
pigmenten.
Om meer of andere kleuren te bekomen kunnen kleuren onderling vermengd worden of kunnen (in een weinig water 
aangeroerde) poederpigmenten toegevoegd worden.  Zwaar gepigmenteerde verf kan, eenmaal droog, met Volvox 
fixeermiddel (verstuiven) verstevigd worden.
Kleurstalen op papier zijn beschikbaar evenals 100 ml. testers

Gevaarklasse
Niet van toepassing.
Veiligheidsvoorschriften
Ook niet giftige verven dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn.
Voorschriften VOC verordening
VOC gehalte: 0,05 gr/L
Grenswaarden: vanaf 01.01.2007: 50 gr/L, vanaf 01.01.2010: 30 gr/L.

Fabrikant : Ecotec Naturfarben GmBH, Lüdenscheid, Duitsland

http://www.biohome.be/

