
KNAUF AFWERKING 
KPAINT Mat

BESCHRIJVING

Matte muurverf met hoog dekkingsvermogen in 
binnenbereik, zonder oplosmiddelen en externe 
weekmakers, en op basis van acryldispersie. 

GEBRUIK

Verf voor middelmatig absorberende en 
dampopen ondergronden, die volledig droog en 
uitgehard zijn. 
Verf voor gipspleisters, gipsplaten, enz. 
Bedekking van oude muurverflagen. 

KENMERKEN

■ Gemakkelijke toepassing.
■ Natte schrobweerstand : klasse 2 volgens 

norm EN 13300.
■  Zwak VOC-gehalte : 19,9 g/l volgens de 

methode beschreven in norm ISO 11890-2.
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KLEUREN EN GLANS

■ Wit : NCS S0300-N
■ Mat

OPBRENGST

Ca. ± 10 m²/l
Op de werf is de opbrengst afhankelijk van 
verschillende factoren zoals de structuur van 
de ondergrond, de gebruikte werktuigen, 
de ervaring van de werkman en de 
binnenklimaatomstandigheden.

STAAT VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet proper (ontstoft, 
ontvet, ...), droog en stabiel zijn voor de 
goede toepassing van de primer. Vervuilde 
ondergronde (teervlekken, rookvlekken, ...) 
moeten op voorhand behandeld worden met 
de Knauf Vlekkenprimer van het Repafill 
assortiment, en vetvlekken worden behandeld 
met de Knauf Ontvetter (Repafill). Op nieuwe 
en sterk absorberende ondergronden (zoals 
gipspleisters, gipskartonplaten, ...) is een 
voorbehandeling met een laag Knauf KPAINT 
PRIM altijd aangeraden.

SYSTEMEN

Onderlaag : één laag KPAINT Prim
Afwerklaag : KPAINT Mat – het aantal 
afwerklagen hangt af van de kwalitatieve eisen 
en van de aard van de ondergrond.

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

De binnentemperatuur en de 
ondergrondtemperatuur moeten hoger dan 5 °C 
liggen en de relatieve luchtvochtigheid mag niet 
boven 85 % liggen. 
Tijdens de verwerking en de droging moet 
er voor voldoende verluchting van het lokaal 
gezorgd worden.

BASISGEGEVEN

■ Densiteit : ca. 1,51 kg/l.
■ Droog extract : ca. 52,89 % in volume.
■ Droogtijd (beschermd tegen stof) : min. 30 

à 40 min.
■ Overschilderbaar : na ca. 4 tot 5 uur
 De basisgegevens werden bepaald 

bij een t° van 23 °C en een relatieve 
vochtigheidsgraad van 50 %.  
Deze gegevens zijn geldig voor de witte 
kleur et de aanbevolen filmlaag, behalve 
contra-indicatie.

BIJKOMENDE GEGEVENS

■ Zeer goede hechting zowel op poreuze als 
gesloten ondergronden. Bij toepassing op 
een gesloten ondergrond kan condensvocht 
eventueel voor onthechting zorgen.

■ Wasbaar met een zachte borstel en zuiver 
water.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Toepassing met airlesspistool
■ Verdunningsmiddel : water.
■ Hoeveelheid verdunningsmiddel : 0-10 %.
Toepassing met borstel/rol
■ Mogelijke verdunning met 0-5 % water.
■ De werktuigen meteen na gebruik reinigen 

met water en wasmiddel, of met de Knauf 
Borstelreiniger van het Repafill assortiment.

Kan ook gebruikt worden als grondlaag. In dit
geval, moet het product verdund worden met
max. 10 % water.
Deze laag moet volledig droog zijn voordat de
eindlaag aangebracht wordt. 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Zie veiligheidsfiche van het product.

OPSLAG

Minimaal 12 maanden op een droge en 
koele plaats en in de originele niet-geopende 
verpakking. Tegen vorst beschermen.


