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Kwalitatieve zachte zijdeglanzende verf op waterbasis. Aankleurbaar op de mengmachine. 

 

Toepassing 

Speciaal voor buitenmuren. 

 

Eigenschappen 

Makkelijk aan te brengen. Hoge dekkracht. Weerbestendig. Zeer goed reinigbaar.  
Bestand tegen vuil- en groenaanslag.  
 

Aspect 

Zachte zijdeglans (Soft satin) 

 

Kleuren 

Product aan te kleuren op de mengmachine in een kleur naar keuze. 
Ook verkrijgbaar in wit en 4 kant en klare kleuren. 
 

Verpakkingen 

2,5l & 5l. Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear. 
 

 

 

Kant-en-klare kleuren: 2,5l & 5l  

 

 
Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met blokborstel, langharige wollen rol. Gebruiksklaar.  
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water. 

 
Rendement 
10 m²/l per laag 

 

Droogtijd 
Stofdroog:2 uur 
Overschilderbaar: 6 uur 

Productomschrijving 

Verwerking 



 

 
 

 

Baksteen, beton, cellenbeton, betonblokken, cementbezetting. 
 

Voorbereiding nieuwe ondergronden 
Mosaangroei: afborstelen of afspuiten met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen. 
Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.  
Goede, coherente ondergrond: afborstelen. Indien nodig, voegen, barsten en gaten herstellen met een 
geschikt Polyfilla product.  

 Baksteen: 1 laag Levis Primer Gevel aanbrengen. Indien de ondergrond verpoedert 1 laag Fixpaint 
aanbrengen in plaats van Levis Primer Gevel. 

 Cellenbeton en betonblokken: 1 laag Levis Primer Gevel aanbrengen. 

 Cementbezetting: 1 laag Levis Fixpaint aanbrengen. 

 Beton: Eventuele grindnesten (plaatsen met te weinig cement) verwijderen en behandelen met een 
laag Levis Fixpaint alvorens deze plaatsen te herstellen. Eventuele slikhuid (witte onstabiele laag 
op nieuw beton) dient te worden verwijderd. 1 laag Levis Fixpaint aanbrengen.  

 

Voorbereiding bij renovatie 
 Vochtproblemen: pak de oorzaak aan. De muren goed laten drogen. Niet schilderen als het 

vochtprobleem niet definitief is opgelost. 

 Mosaangroei, algen, schimmels: afborstelen of afspuiten met hogedrukreiniger en laten drogen. 
Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren. 

 Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen. Afbrokkelende hoeken, 
verbrokkelende cementvoegen, … verwijderen en herstellen. Gebruik een geschikt Polyfilla product. 

 Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.  

 Plaatselijk afbladderen: de losse deeltjes verwijderen door borstelen. Indien het afbladderen 
algemeen is, de oude verflagen zoveel mogelijk verwijderen door afspuiten met hogedrukreiniger, 
laten drogen. De resten verder maximaal verwijderen. 

 De goed hechtende oude lagen afborstelen of afwassen (laten drogen). Zorg ervoor dat de 
ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is. 

 Olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner. Zwarte of rode kringen van ijzeroxide (= 
probleem van sommige bakstenen): isoleren met Levis Primer Gevel. 

 In geval van krijtende oude verflagen of voor fixeren van voegen: 1 laag Levis Fixpaint. 

 Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).  
 

Afwerking 
2 lagen Levis Muur Buiten Mix aanbrengen. 
 

 

 

Veiligheid 
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Afval niet in de gootsteen werpen. 
 

VOS gehalte 
Dit product bevat maximaal 40 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/c): 40 g/l (2010). 
 

Bewaring 
Verpakking opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren. 
 

Veiligheid en bewaring 

Deze technische steekkaart, op datum van 1-1-2016, 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 Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245 

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11 
www.levis.info 

Ondergronden en gebruiksaanwijzing 


