
 

 

 

Silicaatverf

1. Beschrijving: 
Ecotec silicaatmuurverf is waterafstotende, 
weerbestendige en matte façadeverf die geschikt is 
voor alle minerale ondergronden. Kenmerkend voor 
deze muurverf is de hoge dekkracht en de zeer goede 
verfbaarheid en verwerking. Ecotec silicaatmuurverf is 
afwasbaar, wordt niet geel en heeft na droging 
diffusievermogen. 
 
2. Inhoud: 
10L 
 
3. Verbruik: 
150-200 ml/m², circa 5 -7 m²/L naar gelang de 
ondergrond. 
 
4. Kleur: 
Wit - mat, kan vanaf een afname van 50L worden 
ingekleurd. 
 
5. Verdunningsmiddel: 
Ecotec silicaatgrondering. 
 
6. Droogtijd: 
Naar gelang de temperatuur en de luchtvochtigheid na 
1 uur stofdroog, na 4 uur overschilderbaar en droog na 
12u. 
 
7. Waar: 
Geschikt als hoogdekkende muurverf voor alle 
minerale ondergronden. 
 
8. Eigenschappen: 
8.1 Technische eigenschappen: 
Waterafstotende en weerbestendige silicaatmuurverf, 
met een hoog diffusie- en dekvermogen. Te gebruiken 
op alle minerale ondergronden buitenshuis. 
 
9. Verwerking 
9.1 Voorbereiding 
De ondergrond dient proper en droog te zijn. Niet-
minerale, oude verfresten of wateroplosbare 
kalkverven moeten volledig verwijderd worden. De 
ondergrond zeker voorbehandelen met Ecotec 
silicaatgrondering (12 uren droogtijd). 

Voor het aanbrengen van de silicaatgrondering en de 
silicaatmuurverf moeten alle voorwerpen uit glas, 
metaal, hout… afgeplakt worden. Verfspatten met veel 
water afwassen. 
 
9.2 Verwerking 
Ecotec silicaatmuurverf naargelang de ondergrond 
met max. 10-20% silicaatgrondering verdunnen en 
goed mengen. De eindlaag onverdund aanbrengen. 
Tijdens het verven regelmatig de silicaatverf 
doorroeren. 
 
9.3 Andere verwerkingen: 
Ecotec silicaatmuurverf kan op aanvraag volgens NCS 
of RAL worden ingekleurd. Dit gebeurt steeds in 
samenspraak met de leverancier en na ontvangst van 
een prijsbestek. Inkleuren in donkere tinten is niet 
aangewezen daar de mogelijkheid bestaat van 
wolkvorming. 
 
9.4 Verwerkingstemperatuur: 
Minimum 8°C 
 
10. Materiaal 
Goede verwerking met rol of kwast. Bij gebruik van 
een spuitpistool dient de verf verdund te worden. Na 
gebruik alle materiaal met lauw water en zeep 
reinigen. 
 
11. Stockering 
Koel en droog maar wel vorstvrij. Reeds geopende 
emmers zeer goed sluiten. Ongeopend minstens 6 
maanden houdbaar. 
 
12. Samenstelling 
Water, waterglas, kaoline, calciumcarbonaat, 
styrolstabilisator, cellulose, amoniumzout, TiO², zout. 
 
13. Gevaarklasse 
Niet van toepassing. 
 
14. Veiligheidsvoorschriften 
Alkalisch. Contact met huid en ogen vermijden. Uit de 
buurt van kinderen bewaren. Bij aanraking met ogen 
ofhuid steeds met veel water afspoelen. 

 

De gegevens van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers.  De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast 
kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in 

de Benelux door: 
Ecotec Natural Paints   

info@ecotec-naturalpaints.be 
www.ecotec-naturalpaints.be 
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