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Technische Fiche - Pinto Muroprim 
 
 

Beschrijving en bestemming van het product 
 

Pinto Muroprim is een technisch hoogwaardige primer. De voordelen van de klassieke solvent-alkydverven (o.a. goede vloei en hoge penetratie in de 
ondergrond) werden gecombineerd met de goede eigenschappen van de acrylaat dispersieverven (o.a. snelle droging). Deze primer heeft bovendien een 
uitstekende dekkracht. Pinto Muroprim uniformiseert de verschillen in zuigkracht van de verschillende ondergronden. Door zijn buitengewone goede vloei en 
in combinatie met de diverse Pinto Murocryl verven bekomt men een zeer verzorgd eindresultaat. Pinto Muroprim spat niet en laat zich zeer gemakkelijk 
verwerken.  Pinto Muroprim mag alleen maar binnen gebruikt worden.  Geschikt op muren, plafonds, pleisterwerk, gipskartonplaten, oude herstelde 
oppervlakten, baksteen, platen type Eternit, beton, oude verflagen na een degelijke voorbereiding. 
 

Bindmiddel: Hybride systeem bestaande uit zeer fijne hoogwaardige acrylaatdispersies, titaandioxide, hoogwaardige extenders. 
Kleur: Zie kleurenkaart. Daarnaast kunnen nog 8.000 andere kleuren bekomen worden via het Color Dispenser systeem, waaronder de Pinto-waaier,  
 RALkleuren, British Standard, NCS en Eurotrend. 
 

 
Technische gegevens 
 
Densiteit (KG/L):  1.39 – 1.43 g/cm³ 
Vaste stof (gewicht%):  56 - 58% 
Viscositeit (mPas):  20 000 – 25 000 
Droogtijden: stofdroog ongeveer: 1 uur 
 overschilderbaar: 5-10 uur 
VOC:    < 30 g/L 
 Europees maximum toegelaten waarde voor dit product: (Cat A/a): 30g/L (2010) 
 Dit product bevat minder dan 30 g/L VOS producten. 
Theoretisch rendement:  ongeveer 8-12m²/L en per laag  
Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij 
spuitapplicatie. 
 

 
Oppervlaktevoorbehandeling 
 

De ondergronden moeten steeds zuiver en in goede staat zijn. Oude verflagen eerst goed ontvetten en lichtjes opschuren. Bij nieuwe ondergrondern Pinto 
Muroprim maximum 15% verdunnen met water. 
 

 
Gebruikswijze 
 

Eén laag Pinto Muroprim, vervolgens afwerken met één van de Pinto Murocryl verven geeft in de meeste gevallen een zeer verzorgd eindresultaat. 
 

- Minimum temperatuur (omgeving en object): 5°C 
- Verwerking met - Borstel of rol: niet verdunnen 
- Airless: 5 à 10 % water mag toegevoegd worden 
 

 
Stockagestabiliteit 
 

1 jaar in goed gesloten verpakking en temperaturen tussen 0 en 30 °C. 
 
 
Verpakking 
 
2,5L – 10L 
 
De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.schellaert.be 
 
De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld 
weer.  Schellaert geeft hierbij dan ook geen enkele garantie naar functionaliteit of resultaat en neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid op in dit verband. Wij nodigen onze klanten uit de 
toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomende gevallen tot 
onze technische afdeling. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere. 

 


