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Fiche technique – 695 
 
 

      Anti-schimmelverf 
               
 

De gegevens en richtlijnen op de technische fiche zijn bindend. Indien van deze voorschriften moet afgeweken worden, dan moet hierover vooraf overlegd worden met de technische afdeling van de firma Reincke Naturfarben GmbH. De 
algemene regels van de bouwkunde moeten nageleefd worden. Met de verschijning van dit informatieblad verliest alle voorgaande informatie haar geldigheid. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf-Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

Bescherming tegen schimmels, algen en 
champignons  

  
Ø 150 ml/m² 

 
    1l     ≈ 6,6m² 

 2,5l  ≈ 16,5m²
10l ≈ 66m² 

 
 
 
 
 
 

Gebruik Productgegevens  
 
Toepassingsgebied 
  Binnen tegen schimmels, algen en champignons. Klaar 
voor gebruik zonder oplosmiddelen, bestaande uit 
plantaardige en minerale grondstoffen, 
waterdampdoorlatend. Een droge dekkrachtige verf. 
Vochtige plaatsen verschijnen  transparant . Deze verf is 
niet af wasbaar 
 
 
Technische eigenschappen 
Zonder oplosmiddelen. De werking berust op een 
kristallisatieproces waarbij cellen en organismen 
(schimmel, algen) effectief vernietigd 
 
Kleur 
Wit  kan gekleurd worden. 
 
Droogtijd : 
Bij 23 ° C / 50% relatieve vochtigheid. Droog na een paar 
minuten. De toename in de relatieve vochtigheid verlengt de 
droogtijd. Toepassing van de tweede laag na 2 tot 3 uur. 
 

 
Samenstelling: 
Water, silica, zout, calciumsulfaat, cellulose, zetmeel, titanium dioxide, plantenextracten. 
Het VOS gehalte voor dit product is 1,0 g / l VOS. 
EU-grenswaarde is max. 30 g / l (klasse "A" sinds 2010). 
 
 
 
Verbruik: 
Hangt af van de uitvoering en ondergrond. 1l voor ongeveer + / -6,5 m² per laag. 
Controleer vooraf het oppervlak. 
 
 
Reiniging gereedschap 
Na gebruik direct reinigen met warm water en zeep 
.  
Bewaring 
Koel, droog en vrij van vorst bewaren. 
Tenminste 5 jaar houdbaar. Aangebroken verpakking goed sluiten. 
 
Afvalbehandeling: 
Volgens de lokale voorschriften. 
 Werp resten niet op de grond of in afvalwater. 
Afvalcategorie 08 01 20   
 
Veiligheidsrichtlijnen  
 Bewaar zelfs natuurverven buiten het bereik van kinderen.  
 
GISCODE : M-DF01 
 

Gebruiksaanwijzing Ondergrond 
 
Verwerking : 
   
Temperatuur boven 12 ° C. 
Aanbrengen met roller of kwast. Goed roeren voor gebruik. Voor 
de verf droog is ziet het eruit of deze niet dekt dus wacht dat ze 
geheel droog is. Voor een optimaal resultaat gelieve  een  tweede 
laag aan te brengen..  
Belangrijk: vocht problemen en ernstige schade aan metselwerk 
moet eerst worden opgelost. 
Overschilderbaar met muur en plafondverf Ultra Nature. 
 
 
 

 
Voorbereiding ondergrond 
 
De ondergrond moet droog,  
stofvrij en vetvrij, vast en matig absorberend zijn. Hij moet vrij zijn van splijtmiddelen en barsten 
 

 


