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vochtige ruimtes
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®

Bescherming van de droge film tegen aantasting door schimmels

Primer en toplaag in één

Goede hechting op glanzende en moeilijk te coaten oppervlakken

Eenvoudig aan te brengen

Duurzaam, afwasbaar, vochtbestendige afwerking



ZINSSER® PERMA-WHITE SATIN
OMSCHRIJVING
Uitstekende watergedragen acrylaat interieurverf die de droge film beschermt tegen
aantasting door schimmels. Ideaal voor vochtige ruimtes. Satijnglanzend. Slijt- en schrobvast
(ISO 11998 Klasse 1).

AANBEVOLEN GEBRUIK
Voor gebruik op binnenmuren, muurholtes, plafonds, sierstrips, deuren, tegels en andere
verfbare oppervlakken. Ideaal voor badkamers, kelders, keukens, wasruimtes, kasten,
kleedkamers, hallen en zwembadruimtes en andere ruimtes waar sprake kan zijn van
schimmel- en meeldauwvorming. Uitermate geschikt voor instellingen en bedrijfsgebouwen
zoals scholen, ziekenhuizen, hotels, verpleeghuizen, restaurants, sportfaciliteiten, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):  1,42
Glansgraad:  Zijdeglans
Glansgraad bij 60°:  Zijdeglans: 18-23%
Glansgraad bij 85°:  Zijdeglans: 47-53%
Vaste stof gehalte in gewicht:  54%
Vaste stof gehalte in volume:  38%
Weerstand tegen natte wrijving
(EN 13300):

 
Klasse 1 (< 5 μm bij 200 slagen)

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Kleefvrij:  30 minuten
Overschilderbaar:  2 uur
Volledig uitgehard:  7 - 10 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
100 - 150 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
40 - 60 µm

THEORETISCH VERBRUIK
7 - 10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK
De dekking hangt in de praktijk van vele factoren af, zoals de poreusheid en ruwheid van de
ondergrond, het soort toepassing en het materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Oppervlakken moeten schoon, hard en vrij zijn van stof, vuil, vet, was, behanglijm, zeep,
verfresten of andere verontreiniging. Verwijder alle schimmel en meeldauw voordat u gaat
coaten.
Indien er mogelijk sprake is van schimmel en meeldauw achter muren, onder vloeren, in
ventilatiesystemen of andere niet-zichtbare plaatsen neemt u contact op met een specialist
voor het verwijderen van schimmel en meeldauw. Voor bedrijfsgebouwen en scholen dient u
de geldende richtlijnen voor het verwijderen van schimmel in acht te nemen. Maak de
oppervlakken schoon met een oplossing van 1 kopje huishoudbleekmiddel per liter water of
een speciaal biocide reinigingsmiddel.
Vlekken: roest-, tannine-, vet-, schimmel- & meeldauw- en andere vlekken moeten worden
afgedekt met een geschikte vlekdekkende primer zoals B-I-N, Pegaprim Xpress of Pegaprim
Isofix. Wanneer de primer wordt aangebracht over vlekken moet u eerst de vlek zo veel
mogelijk verwijderen door afnemen, schuren, afkrabben, etc.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Om de homogeniteit van de verf te handhaven dient grondverf voorafgaande aan het gebruik
goed te worden doorgeroerd.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Toepassen bij een temperatuur van de lucht en het oppervlak tussen 10 – 32 ºC en een
luchtvochtigheid minder dan 80%.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST
Gebruik een synthetische kwast. Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER
Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT
Mondstuk: 017 - 013.
Druk: 140 - 180 bar.
Niet verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT
Zo nodig tot maximaal 10% met water verdunnen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Water.

OPMERKINGEN
Wacht minstens twee uur voordat u de tweede laag over de eerste aanbrengt. Krasbestendig
op glanzende oppervlakken na 5 - 7 dagen wanneer PERMA-WHITE is uitgehard. De nieuwe
verf de eerste 7 dagen niet afschrobben.
Het product is niet bedoeld voor toepassing op vloeren of andere oppervlakken waar sprake is
van langdurig contact met water of stoom, zoals doucheruimtes en sauna’s.
Het product beschermt niet tegen door voedsel overgedragen of ziekteverwekkende
bacteriën.
Voor het beste resultaat en optimale bescherming tegen schimmel en meeldauw moeten
twee lagen worden aangebracht.
Wanneer PERMA-WHITE aangekleurd wordt en aangebracht moet worden op gladde en niet-
poreuze ondergronden, eerst primen met Zinsser Bulls Eye 123 of 123 Plus.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:  50 g/l
VOC readymix:  50 g/l
VOC categorie:  A/i
VOC limiet:  140 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:

 
Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad en de
veiligheidsinformatie op de verfbus.

HOUDBAARHEID
Minimaal 2 jaar vanaf de productiedatum in een afgesloten blik als dit is opgeslagen op een
droge en goed geventileerde plaats, niet blootgesteld aan direct zonlicht en bij temperaturen
tussen 5 en 35 ºC. Om velvorming te voorkomen moet u het blik na ieder gebruik afsluiten.
Zorg ervoor dat het deksel goed dicht zit wanneer u het blik bewaart. Vrijhouden van vorst.

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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