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LICETTO

Super reinigbare matte muurverf

Algemeen
Licetto is een milieuvriendelijke muurverf op waterbasis met een matte uitstraling. De verf is op
basis van gespecialiseerde copolymeren, en is binnen en buiten te gebruiken. Ook bij donkere kleuren geen
krasgevoeligheid en de verf glanst niet op bij schoonmaken.

Op vlakken die al geschilderd zijn met muurverf is het
rechtstreeks plaatsen van de Licetto mogelijk. Op kale
ondergronden (vooral poreuze of poederige) is het
aangeraden eerst de Pure & Original WallFix aan te
brengen en daarna 2 lagen Licetto.
De voornaamste kenmerken zijn
•
Unieke en superieure vlekresistentie
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hyper afwasbaar
Zal door het schoonmaken en/of wrijving nauwelijks
glansplekken tonen
Geen rolbanen bij het verwerken van de verf met
een roller
Spat niet en is makkelijk verwerkbaar
Bevat geen oplosmiddelen
Lange verwerkbaarheid
Makkelijk te onderhouden
Weinig tot geen geurhinder
Zeer hoge en goede dekkracht
Toepasbaar in vochtige ruimtes

Toepassing
•

•
•
•
•
•
•

Binnen- en buitenmuren
Plafonds van gipsplaten
Pleisterwerk
Vliesbehang
Glasweefsel
Beton cementering
Oude verflagen

Alternatief
Classico krijtverf is een water verdunbare
muurverf voor binnen en buiten en heeft een zeer
matte en poederige uitstraling.

Voorbereiding
De meeste verfproblemen komen door een slechte
voorbereiding of applicatie. Het te schilderen
oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het
verfsysteem in langdurige bescherming.
1. Verwijder alle losse gekraakte verflagen.
2. Als de ondergrond glanst, deze altijd mat schuren.
3. Vet-, vocht- en nicotinevlekken schoonwassen of
verwijderen. Laten drogen en borstelen.
4. Reeds geschilderde ondergronden reinigen met
Pure & Original Super Cleaner. Op nieuwe poederige/
zanderige ondergronden voorstrijken met
Pure & Original WallFix, wanden met zuigingsverschillen voorstrijken met Pure & Original Wallprim.
Breng eerst een laag Pure & Original WallPrim aan,
eventueel op kleur. Bij gebruik van Pure & Original
WallPrim in kleur is 1 laag Licetto meestal voldoende.
Bij gebruik van witte Pure & Original WallPrim zijn 1 à
2 lagen Licetto aangeraden.
Bescherming
Voor optimale bescherming tegen vocht in de
badkamer en achter het aanrecht is aangeraden de
verf te verzegelen met de Pure & Original Dead Flat
Eco Sealer. Daarna kunt u het oppervlak zeer goed
reinigen. Ook zonder Dead Flat Eco Sealer is de Licetto al hyper afwasbaar.
Let op: Aanbrengen van te dikke lagen, of onregelmatig
opzetten, kan (met name op donkere kleuren) leiden
tot wit waas. U dient een droogtijd van 2 - 3 dagen in
acht te nemen van de Licetto voordat de Dead flat Eco
Sealer kan geplaatst worden.
Reiniging
Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik
met zeep en water.
Licetto is zonder bescherming al hyper afwasbaar.
Reinigen met een zacht schoonmaakmiddel, geen
agressieve blekende middelen. De verf is, onder
normale condities, licht afwasbaar na 2 weken.
Vlekken op de verf zoals koffie, wijn, vet etc. zijn
te behandelen als deze direct verwijderd worden met
een licht vochtige doek met Pure & Original Super
Cleaner verdund met water 1/20.
Op basis van kunstharsdispersie/alkydhars: reinigen
met ammonikaal water en laten drogen.

Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site.
www.pure-original.nl
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Aanbrengcondities
Breng de verf aan met een ronde of platte kwast,
roller of airless. Verdunning max. 10%. Schilder
niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog
oppervlak naar een nat, reeds geschilderd, oppervlak.
Voor gebruik goed roeren en controleer de kleur.
Druk Airless; 			
min. 150 bar
Tip; 				
0.018” - 0.021”
Hoek; 				
40° - 50°
Verdunning; 			
0 - 10%
Spuitdruk;			
16,5 MPa (165 atm)
Spuitopening;			
ca. 0,46 - 0,53 mm
				(0,018 - 0,021 inch)
Temperatuur: >5°C, <40°C
(lucht, oppervlak en materiaal).
Relatieve vochtigheid: 85% max.
Kleuren
Zijn volgens de Pure & Original kleurenkaart, maar
de verf is ook leverbaar op aanvraag in o.a. de RAL
kleuren.
Verpakking
Leverbaar in 1L, 2,5L en 10L.

Basisgegevens bij 20º C witte
Vaste stofgehalte in volume;
Aanbevolen natte laagdikte;
Theoretisch rendement;
Droogtijd; 			
Overschilderbaar; 		
Volledige eigenschappen van
na 7 dagen droging.

verf
+/- 44 vol%
150 microm
8 - 10 m²/L
stofvrij na 1 uur
na min. 4 uur
de verf worden bereikt

EU-grenswaarde: VOS klasse A/a. Dit product bevat
max. 1 gr/l VOS.
Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een
vorstvrije plaats: 12 maanden.
Technische raadgevingen
Niet alle in de praktijk voorkomende o
 ndergronden
en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch
informatieblad opgenomen worden. Het is d

aarom
raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te
raadplegen.
Deze technische informatie werd s
 amengesteld naar
de jongste verftechniek. 
Aansprakelijkheid voor de
algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden
afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden
buiten onze invloed liggen en grote verschillen in
de aard van de ondergrond steeds een aanpassing
van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige
verwerker vragen.
Veiligheid
De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval
van contact, overvloedig spoelen met water en
direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van
kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie
tijdens het verwerken en drogen.
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