
 

PDS Pegatex-New-nl 

Blz.: 1 / 2 - Ver. 04 
PDS Pegatex-New-nl  
Uitgave: 20-02-14  

The information contained herein is given in good faith. However, since application conditions are beyond our control,  
N.V. Martin Mathys S.A. cannot assume responsibility for any risks or liabilities which may result from the use of these products.  
The company reserves the right to modify data without prior notice. 

 

PRODUCT DATA  PEGATEX NEW  
 
  

OMSCHRIJVING 
Latexverf voor binnen en buiten. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Uniform mat aspect - goede wasbaarheid - gemakkelijk aan te brengen - hoge dekkracht. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Binnenwerken: schilderen van muren, plafonds, pleisterplaten, alle soorten pleisterwerk, ve-
zelplaten, etc. 
Buitenwerken: al dan niet geschilderde muren in metselwerk of beton, op voorwaarde dat de 
bouw min. 2 jaar oud is. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Mat (glansgraad 60°: 3%) 
Kleur: Wit + Mathymix 
Massa:  1,4 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: In volume:  39,5% 

In gewicht:  58% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film:  125 micron (verbruik: 8 m²/l) 

Droge film:  45 micron (verbruik: 8 m²/l) 
Vlampunt: Onbrandbaar 

 
VOC-gehalte: 20 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: 29,8 g/l max. 
Categorie: A/a 
EU grenswaarde: 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010) 
EN 13300: Natte slijtvastheid: Klasse 1 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: 1 uur 
Hanteerbaar: 5 uur 
Overschilderbaar: Na 4 uur 
Uitgehard: ± 1 dag 

 
Rendement 
Theoretisch: 8 - 10 m²/l per laag 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen. 
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Steeds werken op niet-alkalische ondergronden in goede staat.  
Binnenwerken: poreuze oppervlakken voorbehandelen met Pegafix of eerste laag verdund 
met 10 % water.  
Buitenwerken: ongeschilderde buitenmuren vooraf behandelen met Pegafix. 

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Onverdund gebruiken. 
  
Roller: Onverdund gebruiken. 
  
Luchtspuit: Indien nodig, verdunnen met water. 
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Airless spuit: Verdunnen met water. 

Nozzle: 013 / Druk: 180 bar. 
  
Reinigen: Water. 

 
APPLICATIE CONDITIES 
Minimum 5°C en maximum 80 % R.V. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 
 
 


