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Libopro 
  

  
 
Beschrijving en bestemming van het product 
 

Libopro is een projectverf voor binnenwerken, op basis van een styreen acrylaat copolymeer. Deze 
verf is waterafdunbaar en bestemd voor de decoratie van muren. Zij heeft een goed dekkend 
vermogen en is afwasbaar. 
 

Bindmiddel 
 

Styreen acrylaatcopolymeer. 
 

Pigment 
 

Titanium dioxide en diverse plamuren. 
 

Kleur 
 

Wit. Alle pastel kleuren. 
 

Glans 
 

Mat. 
 

Technische gegevens 
  

 Densiteit: 1.65 (± 0.05) g/cm³  

 Vaste-stof-gehalte: 38 (± 2) % in volume 
64 (± 2) % in gewicht 

 

 Droogtijden: 
Bij 20°C en 75% R.V. 

stofvrij 
droog 
overschilderbaar 

: 
: 
: 

30 minuten 
2 uur 
4 uur 

 VOC: < 10 g/L  

 Theoretisch 
rendement: 

8 m²/L voor 40 micron  

 Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van 
de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij applicatie. 
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Oppervlaktevoorbehandeling 
 

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn. 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. Stof en andere onzuiverheden kunnen 
worden verwijderd met een hogedrukspuit.  
Hardnekkige aangroei van schimmels, algen of mossen, vooraf behandelen met Fungex (werkwijze : 
zie technische fiche), gevolgd door een grondige reiniging. Wachten tot volledige droging, alvorens 
het verfsysteem aan te brengen. Indien het nieuwe, minerale en poreuze ondergronden betreft, is 
het gebruik van Aquafix steeds aanbevolen alvorens een primer aan te brengen (werkwijze : zie 
technische fiche). 
 

Gebruikswijze 
 

Het product is klaar voor gebruik. 
 
Aanbrengen: met borstel, roller of spuitpistool. 
 
Airmix-aicoat: 
 Materiaaldr

uk (bar) 
Spuitdruk 

(bar) 
Spuitkop 

(inch) 
Verdunning 

FINISH PRO - GRACO  85 1.5-2 0.014 Niet verdund 
 
Verdunning: gebruik leidingwater (0-10%) 
 
Reiniging: met leidingwater 

� Om tussenlaaghechtingsproblemen (bvb. vervuiling) te voorkomen, raden wij aan de 
volgende dispersielaag binnen de 5 dagen aan te brengen 

 
Applicatievoorwaarden: de omgevingstemperatuur moet hoger zijn dan 10°C en de relatieve 

vochtigheid lager dan 85%.  
 
Verdunningstabel: 

 Verdunning: 
leidingwater 

Roller 0 tot 10% 
Borstel 0 tot 10 % 
Spuitpistool 0 tot 5 % 

 
Het wordt steeds aanbevolen om 2 toplagen Libopro aan te brengen. 
 

Applicatievoorwaarden 
 

Libopro verwerken op een ondergrond die minimaal een temperatuur van 10°C heeft en bij een 
relatieve vochtigheid van maximaal 85%. 
 

Stockagestabiliteit 
 

Minimum 18 maanden, in de originele, ongeopende verpakking, gestockeerd in een droge ruimte 
(vorstvrij) bij temperaturen tussen 5°C tot +30°C. 
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Veiligheidsmaatregelen 
 

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en 
transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.  
 
De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com 
 
Disclaimer 
De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en 
tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen 
aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints  worden afgeleid.  
Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de 
werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling 
R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere. 
 
 


