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De informatie op deze bladen wordt te goeder trouw meegedeeld.  Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons 
gecontroleerd kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of ongelukken 
die zouden kunnen voort-vloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 

 

PRODUCT DATA  PARACEM  DECO SOFT  
 
  
 

OMSCHRIJVING 
Acrylaatdispersieverf voor hoogwaardige binnentoepassingen. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Uitmuntende vloei - uitstekende mechanische bestendigheid tegen opwrijven - egaal satijnmat 
glansaspect - gesloten filmstructuur - afwasbaar - goed dekkend - geen neiging tot aanzetten. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Decoratieve satijnmatte afwerking van binnenmuren en plafonds. Toepasbaar op de meeste 
ondergronden (plakwerk, baksteen, beton, etc.), alsook op glasweefsel. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Satijnmat (glansgraad 60°: 5 - 8% / 85°: 15 - 20%) 
Kleur: Wit + Mathymix / ColourShop 
Massa: 1,35 ± 0,02 g/cm³ (wit) 
Vaste stof gehalte: In volume: 39,0 ± 1% (wit) 

In gewicht: 53,0 ± 1% (wit) 
Aanbevolen laagdikte: Natte film:  140 micron (verbruik: 7 m²/l) 

Droge film:   55 micron (verbruik: 7 m²/l) 
Vlampunt: Onbrandbaar 

 
VOC-gehalte: 14 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: < 30 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 
Overschilderbaar: 2 uur 
Uitgehard: ± 2 dagen 

 
Rendement 
Theoretisch: 7 - 9 m²/l per laag 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
 

 

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

 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met 
Paracem Deco Soft overschilderd worden. 
Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk en waterbestendig gipskarton eerst impregneren  
met Pegafix. 
Nicotinevlekken eerst isoleren met Pegaprim Isofix, Pegamat Aqua of Pegamat RL. 
Oude vochtkringen isoleren met Pegamat RL of Pegaprim Isofix. 
Onbeschilderd houtwerk eerst een aangepaste voorbehandeling geven en van een grondlaag 
(bijv. Fassiprim of Pegaprim Xpress) voorzien. 
Metalen voorwerpen vrij van roest voorbehandelen met Pegalink, Pegaprim Xpress of Galva-
prim. 
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VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Onverdund gebruiken. 
  
Roller: Onverdund gebruiken. 
  
Luchtspuit: Indien nodig verdunnen met water. 
  
Airless spuit: Nozzle: 013 - 019 / Druk: 160 - 200 bar
  
Reinigen: Water. 

 
APPLICATIE CONDITIES 
> 5°C, < 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. 

 
 
 


