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Aquafix • Liboprim • Liboreno
Muurverfsysteem voor binnen

De ondergrond dient steeds zuiver en droog te zijn 
(maximum 5% vochtgehalte). Indien aan het te 
behandelen oppervlak fouten, zoals scheuren, zouden 
aanwezig zijn, dewelke aanleiding kunnen geven tot 
waterinsijpeling, dienen deze eerst met geschikte 
middelen te worden verholpen. 

Op minerale ondergronden zal Liboprim de onder-
grond impregneren.  
Sterk zuigende en/of verpoederde ondergronden 
steeds fixeren met Aquafix.

Om voor uw specifiek object de geschikte voorberei-
ding te kennen, gelieve steeds uw Libert Paints 
contactpersoon of - verdeler te consulteren.

Verfsysteem : 

• Op nieuwe ondergronden Liboprim afdunnen 
met 5 tot 10 % leidingwater of 5 tot 10 % 
Aquafix. 

• Afwerken met 1 laag Liboreno verdund 
met leidingwater waarboven een tweede 
laag Liboreno onverdund kan worden 
aangebracht.

Oppervlaktebehandeling



LIBOPRIM LIBORENOAQUAFIX

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 5-6 m2

≥ 10°C

1 L
=

± 8-10 m2

≤ 85% 2 x

• Goede hechting op minerale onder-
gronden

• Goede impregnatieeigenschappen

• Goede dekkracht

• Kan aangekleurd worden in verschil-
lende tinten

• Verkrijgbaar in 1 L, 2.5 L, 5 L en 10 L

• Goede dekkracht

• Goede hechting op oude verflagen en 
geschikte primers

• Goede afwasbaarheid

• Kan aangekleurd worden in verschillen-
de tinten

• Verkrijgbaar in 0.5 L, 1 L, 2.5 L, 5 L en 
10 L

Liboprim is een waterafdunbare matte 
grondlaag voor muren en plafonds.

Liboreno is een waterafdunbare fluweelmatte 
eindlaag voor muren.

Aquafix is een waterafdunbaar 
fixeermiddel voor verpoederende en sterk 

zuigende minerale ondergronden.

• Sterk impregnatievermogen

• Hoog bindend vermogen

• Milieuvriendelijk (APEO-vrij)

• Kleurloos

• Verkrijgbaar in 1 L en 5 L


