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Mefa project 
Matte extra dekkende muur -en plafondverf voor binnen 

TOEPASSING: 
Voor het behandelen van winddroog beton, metselwerk, schuurwerk, pleisterwerk, gipskarton, behang,oude 
intacte verflagen en andere muurondergronden. Geschikt voor renovatie en nieuwbouw. Ideaal voor plafonds. 

EIGENSCHAPPEN: 
Mefa project is zeer goed dekkend en mat. Schrobvastheid en dekkracht volgens DIN EN 13300, klasse 2. 

PRODUCTINFORMATIE: 
Bindmiddel : acrylaat dispersie 
Dichtheid : 1,48 kg per ltr  
Theoretisch rendement : 6 - 8 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond 
Glansgraad : mat  

GEBRUIK: 
Verwijder verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen, verwijder schimmel en zeep resten zorgvuldig met 
een daarvoor geschikt middel.  Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen. 
Poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden voorstrijken met Mefaprim fix. 
Het geheel dekkend afwerken met 1 a 2 lagen. 

VERWERKING: 
Kwast/roller : onverdund. Airless spuit : verdunnen met maximaal 5 à 10 % water, spuitdruk100-140 bar en  
spuitnozzle 0,017 inch 
Droging bij 20°C en 60% R.V.: na ca. 2 uur stofdroog,  na ca. 6 uur overschilderbaar, hard na ca.  2à 3 
dagen.  
Uitzicht van de droge film: mat. 
op zuigende ondergrond : eerste laag verdunnen met 5tot 10% water of een laag Mefaprim fix (kleurloos) 
aanbrengen. 
Voor gebruik goed oproeren. Mefa project vereist een droge en gezonde ondergrond. Niet hechtende delen 
verwijderen door borstelen of krabben. Glanzende ondergrond matteren om hechting te bevorderen. Vuile  
ondergrond ontvetten met Mefaclean. Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen. 
Nieuwe ondergronden eerst een laag Mefaprim aanbrengen. 
Gereedschap na gebruik reinigen met water. 

VERPAKKING EN BEWARING: 
Houdbaarheid : ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel, droog en vorstvrij bewaren 
Verpakking : 2,5L , 4L en 10L in wit of lichte tint 

Voorzorgen: 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  Damp/spuitnevel niet inademen.  Bij ontoereikende 
ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.  In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en hem dit etiket 
tonen. Raadpleeg het technisch- en veiligheidsinformatieblad voor meer info.  Restanten afgeven aan inzameldienst chemisch afval. 

EU-grenswaarde voor dit product: cat. A/a 30g/l (2010).  Dit product bevat minder dan 30g/l VOS. 

GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN 
VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO 

http://www.verfland.be/
http://www.verfland.nl/

