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Oplosmiddelvrij en
schrobvast

Maril

muurverf

Profiel : watergedragen schrobvaste matte muurverf voor binnen gebaseerd op 
zuivere natuurlijke in water geëmulgeerde oliën. Volkomen vrij van 
oplosmiddelen.

Arbo-classificatie : geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik 
binnen aan Arbo-eisen.

Toepassing : natuurlijke wandafwerking voor metsel- en stucwerk, beton (niet gebruiken 
op nog alkalisch reagerende ondergronden), hardboard, spaanplaat,
gipsplaat, behang, oude (latex-)muurverven enz. Vormt een goede
ondergrond voor decoratietechnieken met AQUAMARIJN NEBURIL, of
andere watergedragen producten.

Samenstelling : bindmiddel: AQUALINR een bindmiddel van in water geëmulgeerde, zuiver
  klasse 2. natuurlijke oliën. Pigment en vulstoffen: titaandioxide (recyclingproces) en

dubbel gewassen krijt, calciet en dolomiet. Hulpstoffen: cobalt-
zirconiumdroger, emulgator, celluloselijm en bergamotolie. Verdunning:
water. Potconservering: door BGA en FDA1 toegelaten voor producten die
in contact met levensmiddelen komen.

Kleur : wit. Met behulp van COLORIL kleurpasta's kunnen velerlei pastelkleuren
gemaakt worden, zie de AQUAMARIJN kleurenkaart. Op bestelling zijn
ook zwaardere kleuren mogelijk.

Eigenschappen droge laag
Glans : mat
Schrobvastheid : MARIL voldoet aan DIN 53778

Systeemopbouw : Nieuw werk : voorstrijken, 1 à 2 lagen aanbrengen.
Bestaand werk : 1 à 2 lagen aanbrengen, afhankelijk van de kleur.

Verwerking
Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve 

luchtvochtigheid die hoger is dan 80%.

Aanbrengen : kwast, roller of spuit.

Ondergrond : de ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn.

                                                
    1   BGA = Bundes Gesundheitsamt, FDA = Food and Drug Administration, de Duitse en
      Amerikaanse Keuringsdiensten van Waren.



De verstrekte informatie en aanbevelingen in dit document zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen, waarvan wij menen dat ze accuraat zijn. Door de veelheid van
toepassingen buiten onze controle, kan ons bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele negatieve gevolgen die ontstaan bij het gebruik van
bovenstaand product. De gebruiker dient zelf het materiaal te beoordelen op geschiktheid, alvorens het op grote schaal te gaan toepassen.

Leveringsvoorwaarden
Tenzij anders overeengekomen zijn op al onze leveranties, offertes en adviezen van toepassing de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor Verf en Drukinkt,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. Inkoopvoorwaarden van onze afnemers worden door ons niet aanvaard.

© Copyright 1999 *EVERT KONING Schildersverven/UP Quality & Environment bv. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, op-
geslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Werkwijze : Minimaal 3 minuten oproeren. Goed ventileren bevordert de droging. Bij 
onderbreking  van het werk het gereedschap in de verf laten staan en
niet uitspoelen of in water bewaren.
Nieuw werk: Bij zuigende ondergronden als gipsplaten, kalkzandsteen, 
cement- en pleisterlagen en dergelijke voorstrijken met 15 - 20% verdunde
MARIL Muurverf. Zeer sterk zuigende of licht poederende ondergronden
voorbehandelen met AQUAMARIJN IMPRIL voorstrijkmiddel. Verse
minerale ondergronden als cementlagen, pleisterwerk en dergelijke
moeten minstens drie weken oud zijn en mogen niet meer alkalisch
reageren. Board, spaanplaat en andere houten ondergronden
voorbehandelen met AQUAMARIJN PRELIN grondverf.
Bestaand werk: 1 laag aanbrengen.

Gereedschap : voor aandrogen met lauw water reinigen. eventueel naspoelen met
LINOTYN universele verfverdunner of met gomterpentijn.

Verdunning : water

Rendement : 8 - 10 m2/liter, afhankelijk van de ondergrond

Droging (bij 20 °C, 65% RLV)
Droog : na enkele uren
Overschilderbaar : na 8 uur
Schrobvast : na vier weken (DIN.norm= 28 dagen). Onder ongunstiger omstandigheden 

dient men rekening te houden met langere droogtijden.

Technische gegevens
Bindmiddel : AQUALINR ,een bindmiddel van in water geëmulgeerde, zuiver natuurlijke

oliën. 
Oplosmiddel : water
Dichtheid : 1,35 - 1,45 kg/ltr.
Viscositeit : 1050 - 1150 mPa.s, bij 20 °C
Vaste stofgehalte : 54 - 56 gew.%, 34 - 36 vol.%
VOS-gehalte : 2 g/ltr.

Onderhoud : MARIL Muurverf kan met water, zeep en een zachte borstel gereinigd
worden. Na reinigen en ontvetten kan een nieuwe laag aangebracht
worden.

Verpakking : 2,5, 5 of 10 liter emmers van recyclebare polyethyleen of op verzoek in 
kartonnen kringloopemmers.

Opslag : koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde 
ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

Houdbaarheid : de verf blijft 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Voorzorgsmaatregelen : bevat lijnolie. Lappen met lijnolie kunnen door broei ontbranden. Verfafval
niet door de gootsteen werpen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen
inleveren. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheids-
informatieblad.
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