
Materiaal

Toepassing
Veelzijdig toe te passen buitenmuurverf, op-
losmiddelvrij en met een minimale emissie. 
Hecht buitengewoon goed op bijna iedere 
ondergrond.
Weerbestendige muurverf voor gladde en 
fijn gestructureerde oppervlakken met een 
hoge beschermende werking tegen 
agressieve luchtverontreiniging. 
Toe te passen op minerale pleisterlagen, 
beton, kalkzandsteen, metselwerk van bak-
steen, vezelcementplaten, draagkrachtige 
oude afwerklagen, verzinkte oppervlakken, 
hard-PVC, niet-maatvast hout.
Als binnenmuurverf zeer sterk, schrobvast 
en structuurbehoudend. Bijzonder geschikt 
voor afwerkingen, waaraan hoge eisen 
worden gesteld ten aanzien van de belast-
baarheid, zoals op Capaver-glasvezelweef-
sels. Ook geschikt voor zwak verlichte 
gangen, trappenhuizen, garages, opslag- en 
bedrijfsruimten.

Eigenschappen
Conform DIN EN 1062
* Glansgraad                            zijdemat  G2
* Drogelaagdikte 50-100 µm  E2
* Maximale korrelgrootte  < 100 µm  S1
* Waterdampdoorlatend µd > 0,14 m  V2 
* Wateropname               0,1 kg/(m².h0,5)  W3
* CO2-dichtheid                          > 50 m  C1

* Minimale emissie en vrij van oplosmiddel
* Met water te verdunnen
* Milieusparend en reukarm
* Weervast
* Natte slijtage                                klasse 1
* Dekking bij 8 m²/l                             klasse 2
* Regendicht en waterwerend
* Zeer goed hechtend
* Vergeelt niet
* Alkalivast
* Structuurbehoudend  
* Bestand tegen met water verdunde,
  desinfecterende middelen
* Gemakkelijk te verwerken
* Met fotokatalytisch werkende pigmenten
* Soortelijke massa                  ca.1,4 g/cm3

Bindmiddel
100% zuiver acrylaatkunstharsdispersie,  
met een bestanddeel die de hechting be-
vordert.

Amphibolin
De universele E.L.F.-muurverf voor buiten en binnen.
Geschikt voor veel soorten ondergrond.

Kleur
Wit.
Amphibolin is op kleur te brengen met AVA- 
of CaparolColor-mengkleuren. 
Bij toepassing op een niet-zuigende onder-
grond, zoals hard-PVC of verzinkte 
oppervlakken, maximaal 10% AVA of Capa-
rolColor toevoegen.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal 
benodigde hoeveelheid in één keer mengen.
Bij afname van tenminste 100 liter in één 
kleur is levering af fabriek mogelijk. 

Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-
systeem. Amphibolin is op kleur te brengen 
naar kleuren uit vele kleurenwaaiers.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, 
oranje, rood etc. hebben een matige 
dekkracht. Het aanbrengen van een 
grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit 
basis wit is aan te bevelen. Een tweede 
afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Opslag
Koel, maar vorstvrij bewaren.

Afval
Materiaalresten laten opdrogen en met de 
verpakking via de daarvoor geëigende 
kanalen afvoeren.

Productcode: M-DF01
Bevat: acrylaatdispersie, titaandioxide,  
silicaat, additieven, conserveermiddel.

Verwerking

Verwerkingsmethode
Grond- en/of tussenlaag:
Aanbrengen met Amphibolin, onverdund of 
verdund met maximaal 5% water.
Afwerklaag:
Aanbrengen met Amphibolin, verdund met 
maximaal 5% water.
Aanbrengen met kwast, roller of spuitap-
paratuur.

Airless: spuithoek                  50°
 nozzle                  0,018-0,026”
 druk                    150-180 bar
Hogedruk:  nozzle                              2 mm
 druk                                3 bar
Het gereedschap direct na gebruik reinigen 
met water.

Verbruik
Ca. 120 ml/m² per laag op een gladde 
ondergrond.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding 
meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door 
een proef op het object.

Temperatuur tijdens verwerking
Minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en 
ondergrond.

Droogtijd
Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid 
na ca. 4-6 uur over te schilderen; regenvast 
na 24 uur; volledig droog na ca. 3 dagen. 
Lagere temperaturen en hogere 
luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie
Om aanzetten op grote oppervlakken te 
voorkomen moet voldoende personeel nat-
in-nat zonder onderbreking doorwerken. 
Niet geschikt op horizontale oppervlakken 
waarop water blijft staan.
Uit optische overwegingen is het aan te 
raden op ruwe, onbehandelde krab- en 
spuitpleisters een matte laag Muresko-Plus, 
AmphiSil, AmphiSilan of Sylitol Fassaden-
farbe aan te brengen.
Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund 
TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel 
merkbaar zijn. Goed ventileren. In gevoelige 
ruimten geurarme en vrij van aromaten 
AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.

Verpakking
2½, 5, 10 en 15 liter.

Technische informatie



oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Verzinkte oppervlakken
Het zinkoppervlak reinigen met ammonia  
en Scotch Brite-spons. Met schoon water 
naspoelen.
Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, 
verdund met maximaal 5% water. 
Bij gekleurde afwerklagen op verzinkte 
vlakken kunnen door vocht witte uitbloeiin-
gen ontstaan. Deze na drogen wegvegen en 
het oppervlak met nog een laag Amphibolin 
behandelen.

Hard-PVC
Het oppervlak reinigen en schuren. Een 
grondlaag aan brengen met Amphibolin, 
verdund met maximaal 5% water.

Coil-coating
Het oppervlak reinigen met ammonia.
Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin.

Attentie:
Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen 
niet geschilderd worden.
Hechting vaststellen door een proef op het 
object.

Baksteen
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen 
van vorstbestendige kwaliteit, zonder in-
wendige verontreinigingen geschikt. Het 
metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en 
vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Een grondlaag 
aanbrengen met Amphibolin, verdund met 
maximaal 5% water. Vertoont de tussenlaag 
bruine verkleuringen, dan afwerken met 
watervrije Duparol.
 
Door industrie en roet verontreinigde 
oppervlakken
Schilderen met watervrije Duparol.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en 
verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met 
Dupagrund. 
Bij het schilderen van oppervlakken met 
zoutuitbloeiingen kan geen garantie 
gegeven worden op een duurzame hechting 
of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Beschadigingen
Kleine oneffenheden in de ondergrond uit-
vlakken met Caparol Fassaden-
Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren 
met Histolith-Renovierspachtel. 
De gerepareerde delen voorstrijken.

Binnen 

Minerale pleisterlagen
Vaste, normaal zuigende oppervlakken 
zonder voorbehandeling schilderen. 

Grof poreuze, zanderige en sterk zuigende 
pleisterlagen impregneren met OptiGrund 
ELF of CapaSol LF.

Goed hechtende verflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen 
opruwen.
Matte, zwak zuigende oppervlakken zonder 
voorbehandeling schilderen.
Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lagen geheel 
verwijderen. Matig zuigende oppervlak-
ken direct schilderen. Grof poreuze, 
zanderige of zuigende oppervlakken 
voorstrijken met OptiGrund ELF of Capa-
Sol LF. Niet goed hechtende, minerale 
verflagen mechanisch verwijderen en 
stofvrij maken. Het oppervlak voorstrijken 
met Caparol-Tiefgrund TB.

Oppervlakken met nicotine, 
water, roet of vet
Scilderen met IsoGrund Ultra en afwer-
ken met  IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine 
beschadigingen repareren met Caparol 
Akkordspachtel of volgens verwerkings-
voorschrift en, indien nodig, nogmaals 
voorstrijken.

Veiligheidsvoorschriften

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn

R- zinnen zijn niet van toepassing.

S 2   Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 23 Adem damp en spuitnevel niet in. 
S 26 Bij aanraking met de ogen   
      onmiddellijk overvloedig afspoelen  
      met water en deskundig medisch   
        advies inwinnen.
S 57 Neem passende maatregelen om   
        verspreiding in het milieu te   
      voorkomen.

Transportwetgeving                       n.v.t.

Etikettering
R-zinnen  n.v.t.
S-zinnen 2-23-26-57
VIB 10-02-05
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Als op kleur gebrachte Amphibolin op een 
alkalische ondergrond moet worden 
aangebracht, eerst voorstrijken met 
CapaGrund Universal Universal om kalkuit-
bloeiingen te voorkomen.
Muren, die sterk belast worden door vocht, 
hebben een verhoogd risico op mos- en 
algenaangroei. In voorkomende gevallen 
ThermoSan toepassen.
Bij donkere kleuren kan door mechanische 
belasting (krassen) lichte strepen, zgn. 
“schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle 
matte muurverven en gaat door vocht, bijv. 
regen, weer weg.

Geschikte soorten ondergrond 
en hun voorbehandeling            

De ondergrond moet draagkrachtig, 
schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de 
hechting verminderen.

Buiten

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbe-
han- deld laten. Reparaties moeten goed 
afgebonden en droog zijn. Op vaste, nor-
maal zuigende pleisterlagen een grondlaag 
aanbrengen met Amphibolin, verdund met 
maximaal 10% water.
Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken 
met OptiGrund ELF of CapaSol LF.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode., 
Op een zwak zuigende of gladde onder-
grond een grondlaag aanbrengen met Amp-
hibolin, verdund met maximaal 5% water. 
Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken 
met OptiGrund ELF of CapaSol LF. 
Poederende oppervlakken impregneren met 
Dupa-grund.

Goed hechtende lak- of dispersie-
verflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen 
opruwen. Vuile, krijtende dispersieverflagen 
reinigen door hogedruk waterstralen. Een 
voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, 
verdund maximaal met 5% water.
Goed hechtende, vervuilde en/of krijtende 
verflagen reinigen door hogedruk water- 
stralen, handmatig wassen of anderszins. 
De ondergrond goed laten drogen.

Niet goed hechtende lak- of disper-
sieverflagen en  kunstharssierpleis-
ters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen 
door hogedruk waterstralen. De onder-
grond goed laten drogen. Een voorstrijklaag 
aanbrengen met Amphibolin, verdund met 
maximaal 5% water. 
Poederende, zanderige, sterk zuigende 
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Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden 
aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De  koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen 
deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie 
verliest deze uitgave haar geldigheid.  
Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact 
opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.
Caparol Nederland - Postbus 1122 - 3860 BC NIJKERK - Telefoon: (033) 247 5000 - Fax (033) 245 1833 - www.caparol.nl - email info@caparol.nl
Caparol Belgium - Koeltorenlaan 2 - B 3550  HEUSDEN-ZOLDER - Telefoon: (011) 60 56 30 - Fax (011) 52 56 07 - www.caparol.be - email info@caparol.be 


