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DEAD FLAT ECO SEALER
beschermende sealer

Algemeen
Een premium kwaliteit, 100% acryl, niet vergelende, wateroplosbare sealer geformuleerd voor de best  
mogelijke helderheid met de minst mogelijke glans.

De voornaamste kenmerken zijn
•	 Uitzonderlijk mat
•	 Glanst niet op bij wrijving
•	 Krasvast
•	 Zeer goed reinigbaar met water en klassieke, niet   
 agressieve reinigingsproducten
•	 De sealer maakt de onderliggende kleur voller in   
 uitstraling

Toepassing 
•	 Het	afwerken	van	matte	muurverven,	kalkverven,		 	
 Marrakech Walls en houten oppervlakken
•	 Bescherming	van	muur-	en	betonconstructies	binnen
•	 Garagedeuren
•	 Stalen	deuren

Voorbereiding
De meeste verfproblemen komen door een slechte 
voorbereiding	 of	 applicatie.	 Het	 te	 schilderen	 
oppervlak	dient	schoon,	droog,	stof-	en	vetvrij	te	zijn.	
Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het 
verfsysteem in langdurige bescherming. 

1.	Roer	de	Dead	Flat	Eco	Sealer	goed.	Verdunnen	is	
niet nodig.
2. Aanbrengen in 1 of meerdere lagen,  
afhankelijk	van	de	gewenste	toepassing.	Voor	het	 
waterafstotend maken van wanden, minimaal 2 lagen 
aanbrengen.
3. Aanbrengen met een kalkkwast, langharige kwast, 
of spuit.

Respecteer de wachttijd van minimaal 12 uur  
tussen het aanbrengen van de lagen. Kalkverf, 
Krijtverf en/of Marrakech Walls dient  
minimaal	 7	 -	 10	 dagen	 oud	 te	 zijn	 voordat	 de	 
Dead	Flat	Eco	Sealer	opgezet	kan	worden.
Let op: Zet eerst een test vlak op. De sealer kan op 
donkere kleuren een witte waas geven indien er te 
snel geschilderd wordt (de onderliggende verf moet 
minimaal 7 dagen uitharden); indien de sealer wordt 
aangebracht met een roller; indien er te dikke en/of 
onregelmatige lagen worden aangebracht.

Badkamer:	 de	 sealer	 is	 toepasbaar	 in	 de	 
badkamer mits er goed wordt geventileerd. Niet  
toepasbaar in de doucheruimte zelf.

Keuken: de sealer is toepasbaar in de keuken, ook  
achter het aanrecht tot een tempratuur van  
max 100 °C.

Ondergrond hout: nieuw hout goed reinigen,  
harsuitbloedingen	en	harswellen	verwijderen.	Vette	
tropische houtsoorten ontvetten met Pure & Original 
Super	Cleaner.	Bij	oud	hout	de	verweerde	lagen	tot	op	
het gezonde hout verwijderen.

Ondergrond	 houtvezel-,	 spaan-	 en	 multiplex:	 
ongeschilderde ondergronden grondig opschuren, 
reinigen en ontstoffen.

Ondergrond muren en betonconstructies: de  
ondergrond dient stofvrij, vetvrij en coherent te zijn. 
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Aanbrengcondities
Het	 is	 niet	 noodzakelijk	 de	 sealer	 te	 verdunnen	
bij applicatie. Dit kan immers leiden tot witwaas.  
Aanbrengen met een kwalkkwast, langharige kwast, 
of spuit. Respecteer steeds een droogtijd van  
minstens 7 dagen alvorens de sealer te plaatsen. 
Meest aangeraden is om 20 dagen te wachten. Plaats 
steeds	een	test	om	witwaas	uit	te	sluiten.Breng	niet	
aan	 in	 direct	 zonlicht.	 Breng	 aan	 vanuit	 een	 droog	 
oppervlak naar een nat, reeds aangebracht  
oppervlak.	Voor	gebruik	goed	roeren.	Niet	gebruiken	op	 
horizontale vlakken waar water blijft staan.
Druk	Airless;		 	 	 100	-	150	bar	
Tip;		 	 	 	 0,011”	-	0,015”	
Hoek;		 	 	 	 25°	-	40°	
Verdunning;		 	 	 geen

Temperatuur:	>5°C,	<35°C	
(lucht, oppervlak en materiaal). 
Relatieve	vochtigheid:	85%	max.

Kleuren
Transparant. 

Verpakking
leverbaar	in	1L	en	2,5L.
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Reiniging
Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na  
gebruik met zeep en water.
Het	 is	 aangeraden	 uw	 materiaal	 te	 
reinigen	 met	 White	 Spirit	 om	 zo	 roestvorm-
ing van uw gereedschap te vermijden. Lees de  
veilighedsvoorschriften	 van	 de	 White	 Spirit	 voor	 
gebruik. 
Reinig het oppervlak na uitharden van de sealer met 
een zacht schoonmaakmiddel dat niet ontvettend  
werkt. 

Basisgegevens bij 20º C witte verf
Soortgelijk	gewicht;		 	 1,06	g/L³	
Vaste	stofgehalte;		 	 +/-	47	vol%
Theoretisch	rendement;		 12	à	15	m²/L
Droogtijd;		 	 	 Stofvrij	30	min.	-	1	uur
Overschilderbaar;   Na min. 12 uur

EU-grenswaarde:	 VOS	 klasse	 A/i.	 Dit	 product	 bevat	 
max.	50	gr/l	VOS.

Bewaren	 in	 oorspronkelijke	 verpakking	 en	 op	 een	
vorstvrije	plaats:	6	-	12	maanden.

Technische raadgevingen
Niet alle in de praktijk voorkomende  ondergronden 
en hun voorbehandeling kunnen in dit  technisch 
	informatieblad	 opgenomen	 worden.	 Het	 is	 	daarom	
raadzaam	 bij	 specifieke	 situaties	 uw	 	leverancier	 te	
 raadplegen. 
Deze technische informatie werd  samengesteld naar 
de jongste verftechniek.  Aansprakelijkheid voor de 
 algemene geldigheid van deze  aanwijzingen moet worden 
afgewezen, daar toepassing en  verwerkingsmethoden 
buiten onze invloed liggen en grote verschillen in 
de aard van de ondergrond steeds een aanpassing 
van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige  
verwerker vragen. 

Veiligheid
De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval 
van contact, overvloedig spoelen met water en  
direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van  
kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie  
tijdens het verwerken en drogen. 
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