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ALGEMEEN
Omschrijving Watergedragen, schimmelbestendige muurverf voor binnen op basis van 

kunstharsdispersie. 

Toepassingsgebied Voor het behandelen van steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, 
metselwerk en pleisterwerk. 
 
Voor het overschilderen van oude wasbare muurverflagen, mits intact en goed 
gereinigd. 
 
Voor schimmelbestendig schilderwerk, zoals in brood-, conserven-, melk- en 
papierfabrieken, abattoirs, brouwerijen, leerlooierijen, ziekenhuizen, badkamers 
en dergelijke. 
 
Uitsluitend toegestaan als schimmelbestendige muurverf voor oppervlakken die 
niet direct in contact komen met onverpakte levensmiddelen en veevoeders. 

Kenmerkende  
eigenschappen

Schimmelbestendig. 
 
Schrobvast volgens EN 13300, klasse 2. 
 
Waterdampdoorlatend. 
 
Onverzeepbaar. 
 
Voldoet aan BREEAM HEA9. 

APPLICATIEGEGEVENS
Applicatiemethode Kwast en verfroller

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik

Reiniging gereedschap Leidingwater.

Rendement 7-8 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging Bepaald bij 23°C en 50% RV
Kleefvrij na : ca. 1 uur
Droog na : ca. 2 uur
Overschilderbaar na : ca. 6 uur
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APPLICATIEGEGEVENS
Applicatieconditie Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en 

een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%. 
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging. 
Bij toepassing in gebouwen waar levensmiddelen liggen opgeslagen, dient de te 
schilderen ruimte geheel te worden ontruimd. 

Veiligheidsgegevens Zie productveiligheidsblad van Garantietex Schimmelbestendig. 

TECHNISCHE GEGEVENS
Soortelijke massa Ca. 1,4 g/cm3

Vaste stof Ca. 34 vol.%
Glansgraad Mat.
Structuur Glad.
Hechting Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden 

dienen voorgestreken te worden. 
Ook na jaren is Garantietex Schimmelbestendig zonder hechtingsproblemen 
overschilderbaar.

Weersbestandheid Wordt uitsluitend binnen toegepast. 

OVERIGE INFORMATIE
Kleuren Wit en kleuren uit wit.
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden.
Verpakking Blik van 2,5 liter.
Opslag Koel en vorstvrij. 

SYSTEEMADVIES
ALGEMEEN Onderstaande systemen zijn indicatief. 

De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het 
bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. 
Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen 
en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. 
Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden. 
Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de 
ondergronden gecorrigeerd te worden. 
Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt reparatiemiddel. 
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SYSTEEMADVIES
Onbehandelde of kaalgemaakte 
ondergrond

Beton, metselwerk en pleisterwerk: 
Schimmels verwijderen door afborstelen met bij voorkeur warm sodawater. 
Delen waar schimmels zijn verwijderd behandelen met een voor dit doel 
toegelaten antischimmelpreparaat. 
Voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. 
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Schimmelbestendig. 

Geschilderde ondergrond Geschilderde minerale ondergrond: 
Ondeugdelijke verflagen verwijderen. 
Intacte muurverflagen grondig reinigen. Schimmels verwijderen door afborstelen 
met bij voorkeur warm sodawater. 
Delen waar schimmels zijn verwijderd behandelen met een voor dit doel 
toegelaten antischimmelpreparaat. 
Kale delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. 
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Schimmelbestendig. 
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