
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Minerale silicaatverf voor binnen met uitstekende hittebestendigheid.

Schouwen, open haarden en soortgelijke binnenmuren waar de oppervlaktetemperatuur 
boven normaal kan stijgen.

Beton, kalk, kalkcement, cementpleister, kalkzandsteen en bakstenen oppervlakken en 
minerale plaatoppervlakken binnenshuis. Ook geschikt voor eerder met kalk-, 
kalkcement-, cement- en silicaatverven geschilderde oppervlakken. Zie 
gebruiksaanwijzing. 
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MUURI
Verf voor open haarden en schoorstenen

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste 
weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 
14001. Als fabrikant kunnen wij de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik 
en de toepassing van het product niet controleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van het 
product tegen onze instructies in of voor ongeschikte doeleinden. Wij behouden ons het recht voor de gegeven informatie eenzijdig en zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



MSA Basis

Kleurenkaart: Muuri haarden en haarden kleurkaart en wit
G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487

Volledig mat. 6/RT-classificatie

3-5 m²/l voor één laag. De dekking wordt beïnvloed door de ruwheid en 
porositeit van het oppervlak en door de applicatiemethode en applicatie-
omstandigheden.

0,9 l, 2,7 l

Kwast 

Overschilderbaar na 12 uur. 

Ca. 1,4 kg/l, ISO 2811 

sd,H2O < 0,14 m

Gekleurd product 180 °C en ongekleurd product 300 °C droge hitte. 

(cat A/a) 30g/l(2010). Muuri VOC hoeveelheid is max. 30 g/l. 

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Blik zorgvuldig sluiten voor 
volgend gebruik. Slecht gesloten of korte blikken en/of getinte producten 
zijn niet bestand tegen lange opslag. Gekleurde producten moeten in 
hetzelfde schilderseizoen worden gebruikt.

Technische gegevens

Basisverven

Kleuren

Glans

Dekking

Inhoudsmaten

Toepassing

Droogtijd

Dichtheid (kg/l)

Waterdampweerstand 
(EN ISO 7783)

Hittebestendigheid

VOS

Opslag
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +10 °C zijn en de 
relatieve vochtigheid van de lucht lager zijn dan 80%.

Voorbereiding
Ongeschilderde oppervlakken:
Nieuw beton, dekvloeren en gepleisterde oppervlakken moeten voldoende gedroogd en verhard zijn vóór de 
afwerking. Reinig ongeverfde oppervlakken, verwijder vuil, stof en andere onzuiverheden.

Eerder geschilderde oppervlakken:
Reinig oppervlakken van vuil, stof en andere onzuiverheden met een geschikt reinigingsmiddel volgens de 
instructies. Afbladderende en slecht hechtende of poederige verflagen verwijderen.

Repareren
Repareer scheuren, gaten en deuken zodat ze gelijk liggen met het omringende oppervlak. Gebruik een geschikt 
droog vulmiddel op betonnen oppervlakken en kalkpleister of kalkcementpleister op pleisteroppervlakken. Zo nodig 
de gladgestreken plekken met Muuri verf bijwerken.

Schilderen
Breng één grondlaag Muuri Haardverf aan. Het product kan eventueel met water tot 10% worden verdund. Nadat 
de grondlaag minstens 12 uur is uitgehard, wordt de afwerklaag aangebracht.

OPMERKING:
Bedek oppervlakken die niet zullen worden behandeld, zoals ramen, natuursteen of klinkervloeren en metalen 
oppervlakken. Verwijder verfspatten onmiddellijk met water.

De wisselende poreuze structuur van het te schilderen oppervlak en vocht- en temperatuurschommelingen tijdens 
het aanbrengen en drogen van de verf kunnen kleurverschillen veroorzaken.

Het verdient aanbeveling ten minste twee weken te wachten voordat de behandelde oppervlakken in gebruik 
worden genomen, zodat het product de gestelde eisen inzake hittebestendigheid kan bereiken.

Mechanische belasting kan zichtbare sporen op het geverfde oppervlak veroorzaken. Dit is een typisch 
productkenmerk van matte verven; het heeft echter geen invloed op de technische functionaliteit van het product.

Reiniging van het gereedschap
Reinig gereedschap met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om licht uitgeharde verf te 
verwijderen.

Onderhoudsinstructies
Reinig de oppervlakken, indien nodig, op zijn vroegst na een maand van de oppervlaktebehandeling met een droge 
borstel, dweil of stofdoek.

Onderhoudsbehandeling
Met Muuri-verf geschilderde oppervlakken kunnen met hetzelfde product worden onderhouden.
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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.

Gezondheid en Veiligheid
Bevat: kaliumsilicaat. Gevaar. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het 
etiket van het product bij de hand houden. Buiten bereik van kinderen houden. Draag oog- of gezichtsbescherming. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contact-
lenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.

GHS05
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