
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Speciale acrylverf. Het product bevat een schimmelwerend middel dat het schilderwerk 
beschermt.

Wanden en plafonds in ruimten waarin een hoge was- en slijtageweerstand vereist is, 
zoals lobby's, trappenhuizen, ziekenhuisgangen, patiëntenkamers en andere 
oppervlakken die onderhevig zijn aan hogere dan normale belastingen. Het product 
heeft een goedkeuring voor indirect contact in de levensmiddelenindustrie (Finse 
levensmiddelenwet 23/2006)

Voor het binnen schilderen van beton, pleister, met plamuur behandeld, baksteen, 
spaanplaat, gipsplaat en houtvezelplaatoppervlakken. Geschikt voor zowel nieuwe als 
eerder geschilderde oppervlakken.
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TIKKURILA

LUJA 7
EXTRA DUURZAME AFWERKING

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de 
vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt 
gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het 
recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



A basis, C Basis

Kleurenkaarten:
Feel the color, Symphony color system, Feelings en Deco Grey. 
Kan worden gekleurd in Tikkurila-kleuren.

Mat 5/RT-classificatie

Theoretische dekking: 8 m²/l. De praktische dekking is afhankelijk van de 
applicatiemethode, de omgeving, de vorm en de ruwheid van het te 
behandelen oppervlak.

A BASIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l 
C BASIS: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Kwast, roller of spray. Airless spuiten - nozzle 0.015 "- 0.021" -  0-5% 
verdunnen.

Stofdroog in ca. twee uur. Overschilderbaar na ca. 4 uur.

Ong. 1,2 kg/l, ISO 2811.

Bestand tegen terpentine en andere oplosmiddelen.

Erg goed. Kan ook worden gewassen met reinigingsmiddelen en 
desinfectiemiddelen welke worden gebruikt in ziekenhuizen.

SFS-EN 13300 klasse I, ISO 11998.

85°C, ISO 4211-2 en ISO 4211-3.

40

(cat A / a) 30 g / l (2010). Luja 7 bevat VOC max. 30 g / l.

Bescherm tegen vorst. Slecht gesloten blikken en restanten niet te lang 
bewaren. Bij voorkeur gebruiken binnen een seizoen. 

LUJA 7

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de 
vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt 
gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het 
recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

Technische gegevens 

Basisverf

Kleuren

Glans

Dekking

Inhoudsmaten

Applicatiemethode 

Droogtijd (23°C en 50% 
relatieve luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l)

Chemische weerstand 

Wasbestendigheid

Natte schrobweerstand 

Hittebestendigheid 

Gewicht % vaste stof 

VOS

Opslag
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LUJA 7

TOEPASSING INSTRUCTIES
Condities
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +5° C zijn en de relatieve 
luchtvochtigheid tijdens de behandeling en het drogen lager dan 80%.

Voorbereiding
Ongeschilderde oppervlakken:
Reinig de nieuwe oppervlakken door vuil en stof te verwijderen. Indien nodig egaliseert u de oppervlakken met een 
geschikte vulstof en schuurt u het gedroogde oppervlak. Verwijder het schuurstof. Behandel het oppervlak met een 
geschikte primer.

Eerder geschilderde oppervlakken:
Was de eerder geschilderde oppervlakken met Maalipesu-reinigingsmiddel volgens de instructies en laat drogen. 
Verwijder eventuele losse, schilferende verf met een schraper. Schuur de geverfde oppervlakken niet-glanzend. 
Verwijder het schuurstof. Vul eventuele gaten en scheuren en egaliseer de oppervlakken met een geschikt 
vumiddel. Schuur het gevulde oppervlak en verwijder het schuurstof. Indien nodig voorzien van een primer.

Schilderen
Roer Luja goed door voor gebruik. Breng ruim 1-2 keer aan met een roller, kwast of spray.

Reiniging van gereedschappen
Reinig het gereedschap met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen van 
licht geharde verf.

Onderhoud instructies
Indien nodig, op zijn vroegst na ca. 1 maand na de behandeling van het oppervlak. Reinig de oppervlakken met een 
neutrale (pH 6 - 8) reinigingsoplossing en b.v. een zachte borstel, spons of schoonmaakdoekje. Reinig zeer vuile 
oppervlakken met een milde alkalische (pH 8 - 10) reinigingsoplossing en b.v. een schoonmaakdoekje of spons. 
Spoel de oppervlakken na het reinigen grondig af. Volg de verdunningsinstructies van de fabrikant van het 
reinigingsmiddel bij het mengen van de reinigingsoplossing.

Na de oppervlaktebehandeling moeten de oppervlakken enkele weken voorzichtig behandeld worden, omdat het 
product, onder normale omstandigheden, na ongeveer een maand zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid zal 
bereiken. Als de oppervlakken snel na de oppervlaktebehandeling moeten worden gereinigd, maakt u ze licht 
schoon met een zachte borstel of een vochtige doek.

Onderhoudsbehandeling
Oppervlakken geschilderd met Luja kunnen opnieuw worden geschilderd met dezelfde of soortgelijke verf op 
waterbasis. Zie voorbereiding.

Milieu en afvalverwerking
Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor 
gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de 
vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt 
gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het 
recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.
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Gezondheid en Veiligheid
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 11,2-benzisothiazol-3(2H)-one 
(BIT), reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-
one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) en 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT). Kan een allergische reactie 
veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Deze verf bevat een biocide voor het behoud van de droge film. Bevat 
OIT. Dit product bevat een biocide voor het conserveren van het product tijdens opslag. Bevat C(M)IT/MIT (3:1). 
Draag beschermende handschoenen.
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