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Krijtverf 

 
 

OMSCHRIJVING Zeer matte krijtverf op waterbasis voor binnen. 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN  Goed dekkend 

 Gemakkelijk verwerkbaar  

 Afwasbaar 

 Zeer milde geur 

 Zeer matte uitstraling  

TOEPASSINGEN  Uitstekend geschikt voor muren, meubelen en accessoires (renovatie en nieuwbouw) 

 Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, metal-stud, beton, gasbeton en 
gipselementen. Door de specifieke samenstelling vloeit de krijtverf niet zo uit als een lakverf. Daardoor 
zijn kwaststrepen na verwerking meer zichtbaar en kun je met Global Paint Krijtverf gemakkelijk een 
authentieke uitstraling creëren. Global Paint Krijtverf is poederig van uitstraling, maar geeft niet af. 

 

                         PRODUCTINFORMATIE   

Bindmiddel Vinylcopolymeer dispersie 

Dichtheid 1,51 kg per ltr 

Theoretisch rendement 6 - 8 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond 

Glansgraad Mat 

Houdbaarheid  ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking 

 Koel, droog en vorstvrij bewaren 

 

VERWERKINGSGEGEVENS  

Verwerking Kwast en roller 

Droging bij 20°C  Na ca. 1 uur stofdroog 

 Na ca. 6 uur overschilderbaar 

Verwerkingscondities Optimaal > 10°C en r.v. < 75% 

Verdunning Water  

 

LEVERING  

Verpakking 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr 

Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System 
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het 
product afwijken 

Basis Wit/basis 1, basis 3 en basis 7 

 

SYSTEMEN  

Voorbehandeling  Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen.  

 Waar nodig de ondergrond herstellen 

 Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen 

 Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean Spray 

 Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix 

 Indien nodig 5% verdunnen met Aquafix voor beter indringend vermogen bij gesloten ondergronden 

 Niet elk type ondergrond en voorbehandeling zijn opgenomen in ons Productinformatieblad. Bij 
specifieke of afwijkende situaties raden wij u aan contact op te nemen met uw Global Paint dealer.                                                                   

Afwerking Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met één of twee lagen Krijtverf.  
Bij gebruik van Krijtverf op meubels raden wij u aan, gezien de intensiteit van het gebruik, deze af te 
werken met een vernis of wax. Uw Global Paint dealer kan u hier in adviseren.  

 


