
Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag ca. 1 L per 2 m².
Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com. 

Handige weetjes?

•  Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
•  Kan niet toegepast worden op beschilderde of bepleisterde muren.
•  Verwerk MUUR-DICHT nooit in de volle zon of wanneer er regen kan verwacht worden binnen de 4 u.
•  De temperatuur van de ondergrond en de omgeving moet min. 5°C en max. 25°C bedragen tijdens het

aanbrengen en het drogingsproces.
•  Dek aangrenzend schilderwerk, dorpels, vensters, glas, raamkozijnen, arduin (blauwe steen), tegels, ... af tegen 

spatten.  Spatten onmiddellijk verwijderen met water.
•  MUUR-DICHT is geschikt voor praktisch alle voorkomende gevelstenen.  Er worden echter steeds meer 

kleurstoffen aan de gevelstenen toegevoegd.  Voer daarom steeds een test uit op een onopvallende plaats
om na te gaan of het uiterlijk van de stenen ongewenst verandert.

•  Reinig het gereedschap met water, onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden.

Productomschrijving

Kleurloos, waterafstotend en ademend scherm voor het
beschermen van niet-geschilderde binnen- en buiten-
muren tegen regendoorslag en vervuiling.  MUUR-DICHT 
dringt diep in iedere poreuze ondergrond en verzekert 
een duurzaam en dampdoorlatend vochtscherm tegen 
waterindringing, waardoor vorstschade vermeden wordt 
en mosvorming wordt tegengewerkt.  MUUR-DICHT bevat 
geen schadelijke organische oplosmiddelen en kan dus 
ook binnenshuis gebruikt worden.
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Materiaal  Kleur  Inhoud Dekking Droogtijd Lagen Overschilderbaar

Siloxaanhars Transparant 0,75 L / 5 L / 10 L Ca. 2 m²/L 
per laag

Ca. 1 u Min. 2 Ja

0116

Toepassing

Te gebruiken op niet-geschilderde verticale en poreuze binnen- en buitenmuren en gevels uit beton, baksteen, 
pleisterwerk en kalkzandsteen.
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beschermt je woning.

MUUR-DICHT
Waterwerende binnen- en buitenmuurbescherming

Voordelen
❱  Kleurloos en dampdoorlaatbaar

❱  Verandert het uitzicht van de muur niet

❱  Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling

❱  Milieuvriendelijk en veilig in gebruik

❱  Gemakkelijk aan te brengen

http://www.aquaplan.com


Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond eerst stofvrij.  Reinig de ondergrond onder hoge druk
bij ernstige vervuiling.

•  Verwijder eventuele verfresten en zoutkristallen met een harde borstel.
•  Bestrijd groene aanslag, korstmossen en algen met STOP GROENE AANSLAG

of BIO-ZELFREINIGER.
•  Dicht scheurtjes groter dan 0,2 mm met aangepaste kleurmortel of mastiek

en herstel slecht voegwerk.
•  Zorg dat de ondergrond redelijk droog is alvorens te beginnen.
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Hoe gebruik ik het product ?

•  Schud intensief voor gebruik.  MUUR-DICHT heeft een melkachtige kleur,
die echter volledig transparant wordt tijdens het opdrogen.

•  Breng MUUR-DICHT onverdund aan met borstel, rol of tuinsproeier van
boven naar onder tot de ondergrond verzadigd is.

•  Behandel kleine stukken tegelijk en breng de lagen nat op nat aan met
maximum tussentijd van 1 u.

•  Kan nog steeds overschilderd worden met acrylaat-verfsystemen.

Wat heb ik nodig ?
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Verbruik

5 L
±10 m2

Droogtijd

1
uur

Reiniging

H2O

Bescherming

beschermt je woning.

MUUR-DICHT
Waterwerende binnen- en buitenmuurbescherming

Wil je meer info ?
Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of  verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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