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Technisch Merkblad 

Krijtverf - binnen 
 
Moodpaints Krijtverf is ideaal voor het schilderen van muren, meubels en accessoires. Krijtverf droogt snel en is 
gemakkelijk verwerkbaar. De verf is hoger gepigmenteerd dan gewone verf, met als resultaat een prachtig mat 
effect, diepe kleuren en een prima dekkend vermogen. 
 
Eigenschappen: Sneldrogend, geurarm, extra mat, goed dekkend en goed afwasbaar. 
 
Toepassen: Moodpaints Krijtverf is te gebruiken als verf voor muren, meubels en accessoires binnenshuis.  
Moodpaints Krijtverf kan worden aangebracht op vrijwel alle ondergronden zoals (on)geschilderd hout, steen, 
behang, canvas, papier, stucwerk, metaal, meubels, accessoires etc.  
 

VERWERKING APPLICATIE 

Applicatie Dekkend aanbrengen met roller en/of kwast. Door de structuur van de 
verf kun je met een blokkwast een licht streperig effect creëren en voor 
een gladde afwerking op muren kun je de verf met een roller 
aanbrengen. 

Verdunning 1e laag eventueel verdunnen met maximaal 10% water. Volgende lagen 
niet verdunnen. 

Verbruik Gladde ondergrond: ± 8 m²/L per laag. Het opgegeven rendement is 
theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de 
structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode. 

Droogtijd (bij 20°C, 65% rel. 
luchtvochtigheidsgraad) 

Droog na ± 2 uur. Na ± 6 uur kan een eventuele volgende laag worden 
aangebracht. Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid 
vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen. 

Verwerkingstemperatuur / 
Relatieve luchtvochtigheid 

Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur 
van +10°C. Alleen in droge ruimten toepassen. Relatieve 
luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. 

Reiniging gereedschappen Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen. 

 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 

Algemeen 

 

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, 
was-, siliconen-, vet en stofvrij te zijn. Loszittende delen verwijderen en 
repareren. Vul eventuele gaten met een vulmiddel. 

Intacte bestaande 
muurverflagen 

Moodpaints Krijtverf kan rechtstreeks op al geschilderde muren. 

Zuigende  ondergronden Voorbehandelen met een geschikt een geschikte voorstrijk. Na droging 
Moodpaints Krijtverf aanbrengen. 

Poederende ondergronden Poederende lagen en oude veegvastlagen grondig afwassen totdat de 
ondergrond niet meer afgeeft. Vervolgens voorbehandelen met 
fixeermiddel. Na droging Moodpaints Krijtverf aanbrengen. 

Verontreinigde ondergronden  
(aanslag van water, nicotine, 
roet, lijmresten, etc.) 

Verwijder eventuele verontreinigingen met een ontvettingsmiddel en 
behandel die voor met een isoleermiddel. Na droging Moodpaints 
Krijtverf aanbrengen. 
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Ondergronden met  intacte 
lakverflagen 

Moodpaints Krijtverf kan rechtstreeks op al geschilderde houten 
meubels worden aangebracht. 

 Meubels helemaal kaal schuren is niet nodig. Verf- of laklagen 
die in goede staat zijn, hoeven er niet af. 

 Goed ontvetten met schoonmaakammonia, de glans eraf (dof) 
schuren en stof en vetvrij maken is vaak voldoende. 

Ondergronden met niet intacte 
lakverflagen 

Slechte of beschadigde verflagen op houten meubels kun je verwijderen 
met een verfkrabber en/of een afbijtmiddel. Olie en waslagen verwijder 
je het gemakkelijkst met wasbenzine. 

 Gebruik vooraf een universele grondverf op gladde, niet 
poreuze oppervlakken (tegels, harde kunststoffen), MDF en 
bloedende houtsoorten (bijv. meubels van eikenhout, teak e.d.). 

Behang Vooraf hechting goed controleren, vooral in de hoeken. 

Voor alle ondergronden geldt Belangrijk: Neem tussen de diverse voorbehandelingen voldoende 
droogtijd in acht. Eventuele spatten direct verwijderen met een vochtige 
doek of spons. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS WAARDE 

Dichtheid Ca. 1.4 g/ml 

Bindmiddelbasis Styreenacrylaat 

Pigmenten Rutiel titaandioxide, fijne extenders en kleurstoffen 

Vaste bestanddelen 35% v/v 

Oplosmiddel Water 

Kleur Diverse kleuren 

Viscositeit Viscolab LC 3: 6 PaS @ 20°C 

Maalfijnheid 50 Micron 

Glansgraad ISO-2813 en extra mat DIN EN 13300   85° <5% 

Prestaties Afwasbaarheid volgens DIN 53778: >5000 slagen. Klasse S Schrobvastheid 
volgens ISO-11998 en DIN EN 13300: klasse 2. 

Opslag Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. 
Minimaal 12 maanden houdbaar.  

Gevaren Zie geldend Veiligheidsinformatieblad. 

 

Algemene opmerking: 
Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur of een te hoge relatieve vochtigheid en/of een te hoog 
vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht, door middel van 
verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het 
gehele doorhardingsproces voort te zetten. 
 
 
De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze vrijwaren de verwerker in verband met het grote aantal mogelijke 
invloeden bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van het uitvoeren van eigen controles en proeven. Een garantie van bepaalde 
eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing kan uit onze gegevens niet worden afgeleid. Alle hierin voorhanden 
beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen enkel ter algemene informatie; ze kunnen zonder 
vooraankondiging wijzigen en vormen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). Eventuele 
eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving dienen door de ontvanger van onze producten voor eigen verantwoordelijkheid in acht te 
worden genomen. Bij het verschijnen van deze uitgave zijn alle voorgaande technische merkbladen ongeldig. 
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