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PRODUCT DATA  DURBOCEM  
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Solventhoudende acrylverf op basis van geplastificeerde acrylaathars voor binnen en buiten. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
 Vormt een sterke binding met de vochtige ondergrond. 
 Kan op poederende ondergronden aangebracht worden. 
 Vormt een sterke binding met cementhoudende ondergronden. 
 Bevat cement en is daardoor uitermate geschikt om op vochtige ondergronden aange-

bracht te worden. 
 Kan overschilderd worden met Paracem (wanneer de ondergrond droog is). 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Schilderen van nog vochtige muren en kelders. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Mat (glansgraad 60°: ± 2%) 
Kleur: Wit 
Massa: 1,24 - 1,28 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: In volume: 38 - 40% 

In gewicht: 61 - 63% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film: 500 micron (verbruik: 2 m²/l ) 

Droge film: 200 micron (verbruik: 2 m²/l ) 
Vlampunt: > 39 °C 

 
VOC-gehalte: 500 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: 500 g/l max. 
Categorie: A/i 
EU grenswaarde: 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: 2 uur 
Hanteerbaar: 2 uur 
Overschilderbaar: 24 uur 
Uitgehard: 24 uur 

 
Rendement 
Theoretisch: 1,5 - 3 m²/l (totaalverbruik, 2 lagen) 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Poedervorming afborstelen met een stalen borstel. Lekken droogmaken door speciaal snel-
cement, aan te brengen met plakspaan of truweel. Laten verharden. 

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

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Gebruik een halfharde kwast/borstel. Onverdund gebruiken. 
  
Roller: Gebruik een mohairrol. Onverdund gebruiken. 
  
Reinigen: White spirit. 
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APPLICATIE CONDITIES 
Werk in een goed verluchte omgeving. 

 
OPMERKINGEN 
a) 1e laag: ondergrond impregneren met een halfharde kwast/borstel; muren in slechte staat 

tot verzadiging behandelen. 2e laag: na 24 uur afwerken met borstel of rol. 
b) Gezien de specifieke toepassingen (bv. gebruik in kelders), zorgen voor een optimale ver-

luchting, ook gedurende de eerste weken na applicatie. 
c) Durbocem houdt geen salpeteruitslag tegen, is niet bestand tegen grondwaterdruk en is 

derhalve ook geen waterdichtingsproduct. 
 

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. 
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