
AMBIANCE KLEURTESTER ROLLER  

 

 

 

Matte, goed dekkende muurverf, te gebruiken als kleurtester. 

 
Toepassing 
 

Als kleurtester voor muren en plafonds binnenshuis. 
Om een juiste inschatting te kunnen maken van de gekozen kleur in muurverf. 

 

Hoe gebruiken 
 

1. Verwijder de verzegeling en knijp zachtjes tot de verf op de roller verschijnt. 
2. Breng 1 à 2 lagen verf aan op je muur of een stuk karton. 
3. Laat goed drogen en bekijk je kleur, bij daglicht én bij kunstlicht. 
 

Aspect 
 

Extra Mat 

 

Verpakking 
 

30 ml 

 

Producteigenschappen 

Goed dekkend 

Zeer goede kleurweergave. 

Niet geschikt voor retoucheren van een reeds geschilderde muur. 

Dit product is enkel bedoeld als kleurtester, niet voor het testen van schrobvastheid e.d. 

Om het risico van ‘aftekenen’ te voorkomen het kleurvlak bij voorkeur op een onopvallende plek 

aanbrengen. 

 

 

 

  

Productomschrijving 



 

 

 

Kleurtester is kant-en-klaar voor gebruik. 
Verwerkingstemperatuur tussen 10ºC  en 25ºC 
Reiniging gereedschap met warm water. 

 
Rendement 
 

1 m²/ 30 ml. 
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement. 

Droogtijd 
 

Stofdroog: 1 uur 
Overschilderbaar: 4 à 5 uur 
Doorgehard: 24 à 48 uur  
De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging.  
 

 

 

 

Veiligheid 
 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval. 
 

VOS gehalte 
 
 

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010). 
 
 

Bewaring 
Tenminste één jaar houdbaar in ongeopende verpakking.  
Vorstvrij bewaren. 

 
 

Verwerking 

Veiligheid en bewaring 

Deze technische steekkaart, op datum van 9-1-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op 
eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik 

van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.  
 

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111 
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245 
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