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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 voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder vooraf-
gaande kennisgeving worden gewijzigd. 

 

PRODUCT DATA  FASSILUX AQUA XPE MAT  
 
  

OMSCHRIJVING 
Waterverdunbare, luchtdrogende matte deklaag voor binnen, op basis van een polyurethaan / 
alkydemulsie. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Fassilux Aqua XPE Matt is watergedragen, specifiek voor binnentoepassing, is sneldrogend, 
geurarm, heeft een laag VOC-gehalte, is makkelijk te verwerken, heeft een uitstekende vloei 
die zorgt voor strak en verzorgd schilderwerk, heeft een uitstekende kras- en slijtvastheid, 
heeft een stabiele glans, een zeer goede dekking en hechting en is elastisch. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Krasvaste matte eindlaag op goed voorbehandelde houten of andere reeds geschilderde mi-
nerale ondergronden. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Mat (glansgraad 60°: ca. 7) 
Kleur: Wit en kleuren via ColourShop 
Massa: ± 1,4 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: In volume: ± 43% 

In gewicht: ± 60% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film: ca. 80 micron (verbruik: 12 m²/l) 

Droge film: ca. 34 micron (verbruik: 12 m²/l) 
Vlampunt: Onbrandbaar 

 
VOC-gehalte    30 g/l max. (gebruiksklaar) 
Categorie: A/d 
EU grenswaarde: 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010) 
  

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Stofdroog: 3 uur 
Overschilderbaar: 24 uur 
Uitgehard: 1 week 
Opmerking: Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid vertragen de dro-

ging. 
 

Rendement 
Theoretisch: Ca. 12 m²/l 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
  
Opmerking: De bovenstaande technische gegevens hebben betrekking op wit en lichte pas-
teltinten. Bij diverse kleuren kunnen afwijkingen optreden. 

 
ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Nieuw werk: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. De ondergrond dient voor-
zien te zijn van primer Fassiprim Aqua XPE. 
Bestaand werk: goed ontvetten en schuren. Verwijder loszittende, gebarsten of gebladderde 
verflagen. Kale plekken behandelen als nieuw werk. 

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 
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VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Indien nodig verdunnen met max. 5 % water. 
  
Roller: Indien nodig verdunnen met max. 5 % water. 
  
Luchtspuit: Nozzle: 1,5 - 2 mm / Druk: 2 - 3 bar 

Verdunnen met 10 - 15 % water. 
  
Airless spuit: Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Druk: 120 bar. 

Verdunnen met 3 % water. 
  
Reinigen: Warm water. 

 
APPLICATIE CONDITIES 
10-30 graden C. / Relatieve vochtigheid < 80 %. 
Temperatuur ondergrond minstens 3 graden boven het dauwpunt. 

 
OPMERKINGEN 
Met conventioneel spuiten kan de glansgraad iets lager zijn. 

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

 
OPSLAGSTABILITEIT 
1 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. 
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