
 

MATHY+ SOFT

High quality acrylic paint

WWW.MATHYSPAINTS.EU

Excellent tension

Wet friction resistance: Class 1 (DIN EN 13300)

High filling power

High degree of whiteness

Excellent opacity



MATHY+ SOFT
OMSCHRIJVING
Velvety acrylic paint in high quality water-based dispersion for ceilings and interior walls.
Applicable on most substrates, also on glass canvas.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Decorative paint for interior walls and ceilings, for private or public buildings.

AANBEVOLEN SYSTEEM
The surface must be clean, dry and consistent. Substrates that are porous must first be
impregnated with MATHY+ Primer. Moisture or nicotine stains must first be insulated with
Pegaprim Isofix or Pegamat RL. Highly porous substrates and smooth plasters must first be
impregnated with a layer of the 1/1 mixture of Pegafix and MATHY+ Soft.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):  1.37 g/cm³
Glansgraad bij 60°:  10%
Glansgraad bij 85°:  20-30%
Vaste stof gehalte in gewicht:  55%
Vaste stof gehalte in volume:  38%
Weerstand tegen natte wrijving
(EN 13300):

 
Klasse 1 (< 5 μm bij 200 slagen)

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
111 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
42 µm

THEORETISCH VERBRUIK
8-10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK
The consumption depends on many factors such as the roughness or porosity of the
substrate and product losses during application.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
To obtain good homogeneity, mix the product well before use.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
> 8°C, < 80% R.H.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Apply undiluted.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Apply undiluted. High density 12 mm polyester microfiber roller or any other suitable roller.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT
Apply undiluted. Nozzle: 017 - 019 / Pressure: 180 bar

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Water

OPMERKINGEN
The product is ready to use, diluting is not necessary. AFNOR classification (NF T 36-005):
Family I Class 7b2.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:  20 g/l
VOC categorie:  IIA/a
VOC limiet:  30 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:

 
Consult the Safety Data Sheet and the safety
information printed on the can.

HOUDBAARHEID
Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 5 en 35°C.

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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