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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

PROFIT LATEX DUBBELDEK 

OMSCHRIJVING Profit latex dubbeldek is een watergedragen oplosmiddelvrije, 
ademende muurverf. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN - Voor binnen en buiten 
- Goed afwas- en schrobbaar 
- Gemakkelijk verwerkbaar 
- Ademend 
- Uitstekende dekking 
- Droogt snel 
- Milieu- en gebruiksvriendelijk 

TOEPASSING Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw zowel binnen als 
buiten, geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en 
pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen etc. 

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeibaar 

Kleur en glans Wit, mat 

Geur Karakteristiek 

Vlampunt Niet van toepassing 

Dichtheid bij 20 ℃ Ca. 1,6 kg/l 

Oplosbaarheid in water Oplosbaar 

Aanbevolen droge laagdikte 60 micron, bij zuigende ondergronden niet van toepassing 

Theoretisch rendement 6 - 8 m²/l, afhankelijk van verwerking en ondergrond 

Droogtijden  Stofdroog na 1 uur bij 18℃.  
Overschilderbaar na 6 uur bij 18℃. 

Oplosmiddelgehalte GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL, VOLDOET VOOR 
PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO  

EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/a); 30 g/l. Dit product bevat 
maximaal 30 g/l VOC. 

Gehalte aan vaste bestanddelen Niet van toepassing 

Schrobvast Klasse 3 volgens DIN EN 13300 
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GEBRUIKSAANWIJZING Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Loszittende delen 
verwijderen, sterk zuigende ondergronden voorbehandelen. 
 
Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de 
volle zon of beneden de 10 °C. 

VERWERKINGS TEMPERATUUR Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve 
luchtvochtigheid. 

VERDUNNING Water, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en 
gereedschap. 

GEBRUIKSVOORSCHRIFT Zorg voor voldoende luchtverversing. Buiten bereik van kinderen 
bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet eten, 
drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk 
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. In goed gesloten 
verpakking bewaren. 

Hantering en opslag In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste één jaar 
houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van 
minimaal 5 ℃ tot maximaal 25 ℃. Halflege bussen overgieten in 
een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. 
Buiten bereik van kinderen houden. 

VERPAKKINGEN 2500 ml, 5000 ml, 10000 ml 

INFORMATIE www.profitverf.nl  
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