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PRODUCT DATA  MURFILL QUARTZ  
 
  

OMSCHRIJVING 
Elastische en waterdichte crepibekleding op basis van in water gedispergeerde hoogpolyme-
ren. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Elastisch - waterdicht en waterdampdoorlaatbaar - uitstekende weerstand tegen veroudering 
in normaal en in industrieel milieu - beschermt met ijzer gewapend beton tegen carbonatatie 
en corrosie. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
− Bekleden en waterdicht maken van muren en gevels.  
− Toepasbaar op ondergronden zoals metselwerk, beton, baksteen, cellenbeton, etc. 
− Wegwerken van lichte beschadigingen of onvolmaaktheden van de ondergrond. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Fijne kwartsstructuur 
Kleur: Wit 
Massa: ca. 1,6 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: In volume: ± 62% 

In gewicht: ± 76% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film: ± 1,6 mm (verbruik: 2,5 kg/m²) 

Droge film: ± 1 mm (verbruik: 2,5 kg/m²) 
Vlampunt: Onbrandbaar 

 
VOC-gehalte: 10 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: 10 g/l max. 
Categorie: A/i 
EU grenswaarde: 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: ±   4 uur (1 kg/m²) 
Hanteerbaar: ±   7 uur (1 kg/m²) 
Overschilderbaar: ± 24 uur (1 kg/m²) 

 
Rendement 
1 - 2,5 kg/m² volgens staat van de ondergrond en het gewenste effect. 

 
ONDERGROND VOORBEHANDELING 
− Op oude, reeds geverfde ondergronden (in goede staat) rechtstreeks aanbrengen, na de-

gelijk afborstelen. 
− Krijtende verven of ondergronden na waterhogedrukreiniging vooreerst behandelen met 

Pegafix. 
− Nieuwe of ongeverfde ondergronden: op poreuze materialen eerst een laag Primer 44HS 

of Pegafix aanbrengen. 
− Op gladde, niet poreuze ondergrond een dunne laag Noxyde (verdund met 25 % water), 

of Pegalink uitstrijken. 
− Barsten < 0,5 mm breed: opstoppen met Murfill.   
− Barsten > 0,5 mm breed: dichten met Elastofill of Mur-Filler. Actieve barsten overbruggen 

met Murfillvlies. 
 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 
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PRODUCT DATA  MURFILL QUARTZ  
 
 

VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Aanbrengen met blokkwast.  
  
Roller: Aanbrengen met geperforeerde schuimrol of langharige rol. 
  
Luchtspuit: Lage drukspuit (nozzle ca. 3 – 4 mm.) met wormpomp 
  
Airless spuit: Niet aanbevolen. 
  
Reinigen: Water 

 
APPLICATIE CONDITIES 
Minimum 5°C / maximum 80 % R.V. 

 
OPMERKINGEN 
Kwartsgranulometrie: 0 - 1 mm. 
Overschilderbaar met soepele watergedragen verven (bijv. Murfill Quartz, Murfill, Paracem, 
etc.). 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 


