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Productnaam:   Rayant Muurverf mat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toepassing 

Uitstekende matte, vochtregulerende, waterverdunbare muurverven op basis van polyvinyl-acetaat versetaat. 

Rayant biedt een brede range aan goed dekkende muurverven voor binnen en buitengebruik. Vanwege het 

reukarme karakter is deze muurverf bij uitstek geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, scholen, kantoren, hotels 

e.d. Verkrijgbaar in verschillende schrobvastheids-klassen (1-5). 

 

Copperant Rayant 700 mat  

Schrobvastheid  Klasse 1  Binnen/Buiten 

Dekking   Klasse  2 Binnen/Buiten 

 

Verdunnen:  

De verf kan/moet in de meeste gevallen worden verdund met leidingwater voor de verwerking met airless spray 

apparatuur. Voor kwast en rol verwerking kan de verf onverdund worden verwerkt. 

 

Potlife: Bij 20°C  2 uur (gemengd product)  

  

Applicatie omstandigheden:    

De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 5°C boven het dauwpunt liggen.  

  

Applicatiemethode:    

Aanbrengen kwast, roller, blokwitter of airless spray.  

 

Verwerkingsgegevens 

 

     Kwast/roller   Airless spray 

 

Verdunner  leidingwater   leidingwater 

% verdunning  Gebruiksklaar   10-20% 

Droge laag  35 µm    35 µm 

 

Reinigen gereedschap met leidingwater. 

 

Voor gebruik goed roeren en kleur controleren. 

Ondergrond dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn. 

 

Verpakking : 10 liter 

Houdbaarheid : 12 maanden in goed gesloten verpakking. Koel en vorstvrij bewaren. 
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Onderhoudsadvies 

Een verfadvies voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor 

een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Shipcoat B.V. 

 

                   

Prestaties en Eigenschappen:  

Glans      mat 0-5 GU 

Kleur               wit, Standaard RAL kleuren. 

 

Producteigenschappen:  

Volume vaste stof  Ca. 30-45% (gemengd product)  

VOS      <20 gr./lt.  

Dichtheid    Bij 20°C ± 1,50 kg/lt. (gemengd product)  

Droge laagdikte   Standaard 40-60 µm (afhankelijk van applicatiemethode)  

Theoretisch   

Rendement  

Praktisch  

  Bij een droge laagdikte van 35 µm 8-10 m²/lt.  

Rendement  

 Dekking 

 

 

 De prestaties zijn in de praktijk afhankelijk van verschillende factoren.  

 

Om de beste dekkracht van de toplaag te bereiken is voor sommige kleuren een 

speciale kleurschakering van de primer nodig. Vraag hiervoor ons advies. 

 

Droogtijden  

  

 Bij 60% RV en standaard droge laagdikte van 35 µm (methode: BYK droogrecorder) 

20°C  

 

Stofdroog  30 minuten 

Overschilderbaar  5 uur (max 7 dagen) 

 

 

Bij een hogere droge laagdikte moet een langere droogtijd in aanmerking worden genomen.Tijdens het drogen en 

uitharden dient de relatieve vochtigheid 60-90% te blijven.  


