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Excellent dekkende en schrobvaste (klasse 1), aanzetvrije, matte
waterverdunbare muurverf. Biobased en oplosmiddelvrij.

• Biobased en oplosmiddelvrij
• Uitstekende schrobvastheid, klasse 1
• Excellente dekking, klasse 1
• Uitstekende verwerking
• Volledig mat
• Aanzetvrij
• Zeer goed te reinigen
• Makkelijk bij te werken
• Spatarm
• Geurarm

Met de duurzame muurverven van Ralston maakt u altijd een bewuste keuze. Deze
kwalitatief hoogwaardige verf biedt niet alleen het beste eindresultaat voor uw
schilderwerk, maar draagt tevens bij aan een lager verbruik van fossiele
grondstoffen door het toepassen van herwinbare grondstoffen. Gemaakt door
mensen met een passie voor duurzame ontwikkeling. Daarmee dragen wij samen bij
aan onze toekomstige generatie.

PRODUCT

TOEPASSING Muren en plafonds, op gipskartonplaat, beton, metsel- en
(spack)pleisterwerk, steenachtig plaatmateriaal en glasweefsel binnen.
Zowel toepasbaar op een nieuwe ondergrond als op een met latex
behandelde ondergrond.

SITUERING Binnen
VERPAKKINGEN 250 ml (monster), 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

KLEUREN Wit, overige kleuren via het Ralston AQ-kleurenmengsysteem
GLANSGRAAD Volledig mat, ca. 1 G.U. bij 85 °

BIOBASED Yes
BINDMIDDEL Biobased

PIGMENT Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen
VASTE BESTANDDELEN Ca. 45 volume %

DICHTHEID BIJ 20 °C Ca. 1,52 kg/dm3
VISCOSITEIT BIJ 20 °C Ca. 118 K.U.

DROOGTIJD Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): stofdroog na ca. 0,5 uur;
overschilderbaar na ca. 4 uur.
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De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de
temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

SCHROBVASTHEID Klasse 1 volgens DIN EN 13 300 na 28 dagen.

N.B.: De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn
een gemiddelde.

VERWERKING

APPLICATIE Kwast
Roller
Airless
Airmix
Airless verwarmd

SPUITGEGEVENS
airmix

Druk 10 - 15 MPa (100 - 150 bar), luchtondersteuning ca. 0,2
MPa (ca. 2 bar)

Opening 0,017 - 0,019 inch
Verdunning geen

airless
Druk 20 MPa (200 bar)
Opening 0,017 - 0,019 inch
Verdunning geen

airless verwarmd (40 °C)
Druk 15 - 17 MPa (150 - 170 bar)
Opening 0,017 - 0,019 inch
Verdunning geen

VERDUNNING Water.
REINIGING

GEREEDSCHAP/APPARATUUR
Water.

VERWERKINGSTEMPERATUUR /
R.V.

Min. 8 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max.
85 %.

THEORETISCH RENDEMENT 6 - 9 m2/l

Het aanbrengen van een volle laag geeft een lange ‘open tijd’ die,
samen met het ‘nat in nat’ aanbrengen, resulteert in een ‘aanzetvrij’
oppervlak.

MILIEU EN CERTIFICERING

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid,
gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de
laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

EU GRENSWAARDE VOS EU-grenswaarde voor dit product A/a: 30 g/l (2010). Dit product bevat
maximaal 0 g/l VOS.
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BELGISCH EMISSIELABEL Het product is conform de limiet waarden en andere bepalingen van het

Koninklijk Besluit (KB) van 8 mei 2014, tot vaststelling van de
drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van
bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken, gepubliceerd in het
Belgisch staatsblad op 18 augustus 2014.

FRANS EMISSIELABEL

OPSLAG EN GEBRUIKSTERMIJN

OPSLAG Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de
kwaliteit van het product plaatsvinden.

MAXIMALE GEBRUIKSTERMIJN 12 Maanden (in onaangebroken verpakking)
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SYSTEEMOPBOUW - ADVIEZEN

Nieuw, binnen, onbehandeld, steenachtig
• loszittende delen en eventueel aanwezige cementhuid

verwijderen
• reinigen/ontvetten
• waar nodig reparaties uitvoeren
• licht poederende en/of zuigende ondergronden geheel

behandelen met Ralston Wall Primer
• het geheel behandelen met Ralston ExtraTex Mat
• het geheel behandelen met Ralston ExtraTex Mat

Nieuw, binnen, onbehandeld, steenachtig
• loszittende delen en eventueel aanwezige cementhuid

verwijderen
• reinigen/ontvetten
• waar nodig reparaties uitvoeren
• het geheel behandelen met Ralston Wall Primer
• het geheel behandelen met Ralston ExtraTex Mat

Bestaand, binnen, behandeld, steenachtig
• ondeugdelijke verflagen verwijderen
• reinigen/ontvetten
• waar nodig reparaties uitvoeren
• plaatselijk behandelen met Ralston Wall Primer
• plaatselijk of geheel behandelen met Ralston ExtraTex Mat
• het geheel behandelen met Ralston ExtraTex Mat

Bestaand, binnen, behandeld, steenachtig
• ondeugdelijke verflagen verwijderen
• reinigen/ontvetten
• waar nodig reparaties uitvoeren
• plaatselijk behandelen met Ralston Wall Primer
• het geheel behandelen met Ralston ExtraTex Mat

Toelichting op algemene behandelingssystemen
De navolgende algemene behandelsystemen zijn een indicatie. De te behandelen ondergrond en de eisen aan de afwerking
bepalen welk behandelsysteem toegepast moet worden.

Regelmatig reinigen en bijwerken beschadigen
Het jaarlijks regelmatig reinigen van het schilderwerk en het bijwerken van (mechanische) beschadigingen aan de ondergrond
of het verfsysteem heeft een positieve invloed op de conditie van het behandelde bouwdeel en schilderwerk.

Hechting tussen verflagen
Tussen de lagen altijd schuren/matteren voor het verkrijgen van een goede onderlinge hechting van de verflagen.

Dauwpunt regelmatig bepalen
Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt regelmatig bepalen. Op een aanwezige vochtfilm (dauw) op de
ondergrond mag geen verf worden aangebracht. De hechting en filmvorming wordt hierdoor minder. Daarnaast heeft vocht
een negatieve invloed op de droging en de glans.

Verdraagzaamheid verf en reparatiemiddelen
Reparaties aan ondergronden, schilderwerk en beglazingssystemen uitvoeren met de voor dit doel geschikte producten
volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant. Voor de aanvang van het schilderwerk de onderlinge
verdraagzaamheid van de toe te passen producten beoordelen.

Herstel beglazingssysteem
Voor het herstel van het beglazingssysteem is het raadzaam de Soudal Glaskit TS van Soudal N.V. toe te passen.

Voorbehandeling en reparatie, steenachtige ondergronden
De ondergrond moet voor behandeling vast, voldoende uitgehard, droog en schoon zijn. Cementgebonden
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ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Het vochtpercentage in de te behandelen steenachtige ondergronden mag max.
4% bedragen.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig
aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ralston Colour & Coatings B.V.
wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en
volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.
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