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Globatex Acryl Pro 
Deluxe 

 

 

OMSCHRIJVING Een matte muurverf voor binnen 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN • Excellente vloei 

• Spatvrij en aanzetvrij 

• Lange opentijd 

• Soepele verwerking 

• Goed verspuitbaar 

• Schrobklasse 1 

• Oplosmiddelarm 

TOEPASSINGEN • Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw 

• Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, metal-stud, beton, gasbeton en 
gipselementen 

 

                         PRODUCTINFORMATIE   

Bindmiddel Vinylcopolymeer dispersie 

Dichtheid 1,49 kg per ltr 

Theoretisch rendement Rol-/kwastapplicatie 10-12 m² per liter 

 Spuitapplicatie 6-7 m² per liter 

 Het praktisch rendement wordt mede bepaald door de zuiging van de ondergrond, structuur. 

Glansgraad Mat 

Houdbaarheid • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking 

• Koel, droog en vorstvrij bewaren 

Schrobvastheid Klasse 1 volgens DIN EN 13300 

 

VERWERKINGSGEGEVENS  

Verwerking Kwast,roller of airless spuitapplicatie. Vooraf het spuitbeeld beoordelen 
 

Airless spuitapplicatie 

Spuitopening 0,015 – 0,019 inch (tip 15 tot en met tip 19) 

Spuithoek 40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6) 

Verwarmd Tot maximaal 40oC 

Spuitdruk 80 – 140 bar (bij gebruik van een lage druk spuit tip) 

160 - 220 bar (bij gebruik van een hoge druk spuit tip) 

Droging bij 20°C • Na ca. 1 uur stofdroog 

• Na ca. 6 uur overschilderbaar 

Verwerkingscondities Optimaal > 10°C en r.v. < 75% 

Verdunning Water  
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LEVERING  

Verpakking 2,5 ltr, 5 ltr, 10 ltr en 12,5 ltr 

Kleur Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System 

Basis Wit/basis 1, basis 3 & basis 7 

 

SYSTEMEN  

Voorbehandeling • Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen.  

• Waar nodig de ondergrond herstellen 

• Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen 

• Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean 

• Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix 

• Indien nodig 5% verdunnen met Aquafix voor beter indringend vermogen bij gesloten ondergronden  

Afwerking Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met één of twee lagen Globatex Acryl Pro Deluxe 

 


