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 Paint   , Aruba (+297) Bonaire (+599) Curaçao (+599.9) Web: www.paintandmore.com 
distributor KEIM mineral paints Tel 585 5998 Tel. 701 7015 Tel. 868 2666 Mail: info@paintandmore.com 

 
 

 

1. Productomschrijving 
 
P&m Interior Paint is een hoogwaardige zéér goed 
reinigbare oplosmiddelvrije en matte muurverf voor 
binnen op basis van een nieuwe 
bindmiddeltechnologie met minerale microdeeltjes. 
Ideaal voor kritische ondergronden. Geeft geen 
glansplekken na intensieve reiniging. Zeer goede 
gronderingseigenschappen op sterk zuigende 
ondergronden. Vloeit mooi, lange open tijd, en droogt 
aanzetvrij op. P&m Interior Paint is bestand tegen veel 
huishoudmiddelen en oplosmiddelvrije reinigings—en 
desinfecteermiddelen. 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Schilderen van winddroog beton, schuurwerk, 
pleisterwerk, metselwerk, gips- en boardplaten, 
houtwolcementplaten, behang e.d. 
 

3. Producteigenschappen 
 

• Extreem goed reinigbaar zonder aansluitende 
glansplekken. 

• Schrobvastheidsklasse: 1 (hoogste). 

• Dekkingsklasse: 1 (hoogste). 

• Glasgraad:  Mat. 

• Structuur:  Glad. 

• Weekmaker- en oplosmiddel- en reukvrij. 

• VOS Categorie: A/a = < 30g/lt. 

• VOS gehalte  < 1g/lt. 

• Dichtheid:  1,25 kg/lt. 

• Rendement:  Hoog 

• Stofdroog bij 20°C/65%RV: ca. 2½ uur. 

• Overschilderbaar: na ca. 12 uur. 
 

4. Verwerkingsinstructies 
 
Verwerkingscondities. 

• Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 80%. 

• Verwerkingsmethoden: kwast, roller. 
 
Verwerking: 

• Goed roeren voor gebruik. 

• In principe onverdund verwerken. 

• Sterk zuigende ondergronden voorstrijken. 

• Licht zuigende ondergronden de 1e laag 
verdunnen met 10% water. 

• Poederende ondergronden voorstrijken. 

• Eindlaag onverdund (max.5% verdund met water). 

Reiniging gereedschap: 
Direct na gebruik met water. 
 
Rendement: Theoretisch ca. 8 m²/lt/laag maar 
afhankelijk van de ondergrond. 
 
Kleuren: Wit en pastelkleuren. 
 

5. Verpakking 
 
1, 5 en 10 lt. 
 

6. Opslag 
 
Min. 1 jaar in goed gesloten en onaangebroken 
verpakking. Droog en koel bewaren. 
 

7. Gevarencodering 
 
N.v.t. 
 

8. Transport codering 
 
N.v.t. 
 

9. Afval 
 
Ingedroogde resten als bouwafval afvoeren. 
 

10. Veiligheidsvoorschriften 
 
In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, 
raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en 
werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste 
ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit 
van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid 
aanvaarden in verband met de verwerking ervan. 
Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden 
(VVVF). 

 

P   Interior Paint 
Extreem reinigbare matte binnenverf. Geeft geen glansplekken bij reiniging. 

 T I  Technisch Informatieblad 


