
STOPVERF wordt toegepast op voorbehandeld hout.

STOPVERF 
STOPVERF VOOR  
ENKELVOUDIGE BEGLAZING  
EN VOOR HET VULLEN VAN  
KLEINERE GAATJES IN HOUT

▼ BLIJFT SOEPEL EN BARST NIET

▼  GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN  
EN STRAK TE ZETTEN

▼ KLEEFT NIET AAN DE HANDEN
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AANBEVELINGEN    
en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

DOCUMENTEN   
over de normering 

Fysische en technische   
EIGENSCHAPPEN

TOEPASSING

ONDERGRONDEN

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

HYGIËNE EN VEILIGHEID

STOPVERF voor enkelvoudige beglazing en voor het vullen van 
kleine gaatjes in hout, binnen en buiten, manueel toe te passen. 

•  De ondergronden moeten voorbereid worden volgens de 
geldende normen. 

•  De ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond en 
droog zijn.

VERPAKKING
• Blikken van  0.5 en 1 kg.
• Emmers van 5 kg.

• Geen gevaren etikettering.
• Veiligheidsfiches beschikbaar op quickds.fr of toupret.be

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder 
de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het 
uiteindelijk gebruik van STOPVERF werden geleverd in eer en 
geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van  het 
bedrijf TOUPRET. Het product moet aangebracht worden volgens 
de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte 
informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij 
20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met 
normale zuigkracht.  De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting 
en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte 
laagdikte en de omgevingsomstandigheden. 

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEWARING  

• Aanbrengmateriaal : stopverfmes of laurierbladmes.
• Reinigen van het gereedschap : met terpentine (white spirit).
•  Bewaring: minimaal 12 maanden volgens factuurdatum, in de 

originele gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zonlicht.

•  Niet aanbrengen bij temperaturen < 5 °C en  > 35 °C en een 
relatieve vochtigheid > 80%.

• Niet aanbrengen op te warme ondergronden, noch in volle zon.

•  EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
• NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
• DTU 39 (NFP78-201) : Plaatsen van glas en spiegels.

STOPVERF voor binnen en buiten op basis van lijnolie
• Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie IV classe 1
• Verbruik : afhankelijk van de schuine stopverfzijde 
•  Afwerken : na vorming van een huid op de stopverf (6 tot 8 dagen 

na aanbrengen) 
• Kleur : wit of bruin 

AFWERKING
Buiten dient de stopverf afgewerkt te worden met een aangepast 
verfsysteem, vernis of lazuur.  Dit kan van zodra er een huid is 
gevormd (6 tot 8 dagen na aanbrengen).  Binnenshuis kan de 
stopverf onbehandeld  worden gelaten.

Informatie met betrekking tot de aanwezige 
organische vluchtige stoffen in de binnenlucht,  
die een  risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld 
op een schaal van A+ (zeer kleine emissie)  
tot C (grote emissie) 

TOUPRET BENELUX - Dreef 7A - B-1740 Ternat/Bruxelles - T.: +32 2 223 39 02
toupretbenelux@toupret.com - www.toupret.be

AANBRENGEN

Op traditionele wijze aan te brengen aan de sponnings- en buiten-
zijde voor enkelvoudige beglazing van 4 tot 6 mm. De minimale 
voegbreedte aan sponningszijde bedraagt 3 mm, de minimale 
breedte van de schuine stopverfzijde bedraagt 9 mm en de mini-
male hoogte van de stopverf boven de slaglatten bedraagt 4 mm.

BINNENLUCHTEMISSIE


