
Paint yourself free 
with the colours of

 Libert Paints !

WALL 
INDOOR



Wall Indoor
Een mat, satijn of glanzend effect? Een zwaar vervuilde ondergrond? 
Een plafond schilderen zonder aanzetten? Het overschilderen van 
poreuze of ruwe muren? Schilderen op vliesbehang?

De verfsystemen voor wanden en plafonds van Libert Paints bieden 
een oplossing voor vele projecten. Ze worden vervaardigd uit 
hoogkwalitatieve grondstoffen en zijn:

• Krasvast 
• Geurarm
• Afwasbaar
• Milieuvriendelijk
• Watergebaseerd 
• Heel goed dekkend
• Eenvoudig in gebruik
• Eenvoudig in onderhoud
• Verkrijgbaar in alle kleuren dankzij onze kleurmengmachines

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

De verven voor muren en plafonds van Libert Paints kunnen gebruikt 
worden in volgende domeinen:

• Villas 
• Scholen
• Garages
• Kantoren
• Woningen
• Openbare gebouwen
• Hotels en restaurants
• Keukens en badkamers
• Trendy interieur en design
• …

WALL 
INDOOR



Wall Indoor - Plafonds

Opmerking: Het is aan te raden om twee afwerkingslagen aan te brengen.
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Hydrofond 
(wit of aangekleurd)

Hydroprim 
(wit of aangekleurd)

Hydrofond 
(wit of aangekleurd)

Hydroprim 
(wit of aangekleurd)

Hydrofond

10% verdund 
met Aquafix

(wit of aangekleurd)

Hydroprim

10% verdund 
met Aquafix

(wit of aangekleurd)

Supermat Plafond 
(enkel wit)

Softmat 
(wit of aangekleurd)

Liboreno 
(wit of aangekleurd)

Libomat 
(wit of aangekleurd)

of of of

Poreus 
Sterk verpoederend

Poreus 
Verpoederend

Oude verven 
Gladde oppervlakken



Wall Indoor - Muren

Opmerking: Het is aan te raden om twee afwerkingslagen aan te brengen.

Aquafix

Hydroprim 
(wit of aangekleurd)

Hydroprim 

of 

Liboprim

(wit of aangekleurd)

Acrylon MFR Filler 
(wit of pasteltinten)
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Verpoederend

Hydroprim
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(wit of 
aangekleurd)Hydroprim 

of Liboprim

Softmat 
(wit of aangekleurd)

Libodur 
(wit of aangekleurd)

Liboreno 
(wit of aangekleurd)

Acrylon (Gloss) 
(wit of pasteltinten)

Metallicof of of ofLibomat 
(wit of aangekleurd)
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Oude verven 
Gladde oppervlakken

Scheurtjes

G
ro

n
d

la
ag

A
fw

er
ki

n
g

sl
aa

g



Opmerking: Het is aan te raden om twee afwerkingslagen aan te brengen

Sterk poreus 
Sterk verpoederend

Libopro 
(wit of pasteltinten)

Liboprim

Liboprim

+ 10% Aquafix

Aquafix

Liboprim

Niet poreus 
Niet verpoederend

Poreus 
Verpoederend
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Wall Indoor - Werfproducten
Binnenmuurverf - (vanaf 1000L)



≥ 10°C≤ 85%

Aquafix 1L • 5L

Aquafix is een hoogwaardige waterafdunbare impregnatie- en grondlaag, 
die kan gebruikt worden voor minerale ondergronden zoals beton, gips, 
metselwerk, enzovoort.

Kenmerken zijn :

• Adequaat impregnatievermogen
• Hoog bindend vermogen
• Versterkend en fixerend

Indien niet mogelijk om een afzonderlijke laag Aquafix aan te brengen, kan 
Aquafix ook toegevoegd worden aan alle watergebaseerde grondlagen om 
de fixatie van de grondlaag op de ondergrond te verbeteren.

Aquafix is kleurloos.

Hydrofond 2,5L • 10L

Hydrofond is een uitstekende waterafdunbare grondlaag voor plafonds.

Kenmerken zijn :

• Geurarm
• Hoge dekkracht
• Spatvrij
• Neutraliseert de porositeit van de ondergrond

Hydrofond laat toe om een afwerking zonder aanzetten te bekomen. 

Hydrofond heeft een satijnglans, bestaat in wit en kan aangekleurd 
worden in pastelkleuren. 

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 5-6 m2

1 L
=

± 10-12 m2

Wall Indoor - Plafonds
Binnenmuurverf



Hydroprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Hydroprim is een watergebaseerde primer met isolerende en 
fixerende eigenschappen gebaseerd op acrylaatbindmiddelen voor 
binnen- en buitentoepassingen.

Kenmerken zijn :

• Heel goede dekkracht
• Verbergt en isoleert roet-, nicotine- en oude vochtvlekken
• Goede hechting op oude verflagen, minerale ondergronden, hout, OSB, 

gegalvaniseerde oppervlakken, PVC en andere kunststoffen
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Hydroprim heeft een matte glans en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

Supermat Plafond 5L • 10L

Supermat Plafond kan gebruikt worden als een afwerkingslaag voor 
plafonds.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Applicatie zonder zichtbare aanzetten mogelijk
• Spatvrij

Supermat Plafond heeft een diepmatte glans (85°-2 Gn) en is enkel 
beschikbaar in wit.

1 L
=

± 8-10 m2

1 L
=

± 8-10 m2

≤ 85% ≤ 85%

≥ 10°C

≥ 10°C

Wall Indoor - Plafonds
Binnenmuurverf



Libomat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Libomat is een hoogkwalitatieve, watergebaseerde acrylaatverf, die kan 
gebruikt worden als eindlaag enkel voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Snelle droging
• Goede hechting op verschillende minerale ondergronden
• Applicatie zonder zichtbare aanzetten mogelijk
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Libomat heeft een diepmatte glans (85°-2 Gn) en kan aangekleurd worden 
in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

Softmat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Softmat is een hoogkwalitatieve, watergebaseerde acrylaatverf, die kan 
gebruikt worden als eindlaag enkel voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Goede hechting op verschillende ondergronden en geschikte primers
• Mooie vloei-eigenschappen indien aangebracht met geschikte rol of

borstel
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Softmat heeft een fluweelmatte glans (85°-3 Gn) en kan aangekleurd 
worden in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, 
…).

≤ 85% ≤ 85%

≥ 10°C ≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2

1 L
=

± 10-12 m2
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Binnenmuurverf



≥ 10°C≤ 85%

Aquafix 1L • 5L

Aquafix is een hoogwaardige waterafdunbare impregnatie- en grondlaag, 
die kan gebruikt worden voor minerale ondergronden zoals beton, gips, 
metselwerk, enzovoort.

Kenmerken zijn :

• Adequaat impregnatievermogen
• Hoog bindend vermogen
• Versterkend en fixerend

Indien niet mogelijk om een afzonderlijke laag Aquafix aan te brengen, 
kan Aquafix ook toegevoegd worden aan alle watergebaseerde grondla-
gen om de fixatie van de grondlaag op de ondergrond te verbeteren.

Aquafix is kleurloos.

Hydroprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Hydroprim is een watergebaseerde primer met isolerende en fixerende 
eigenschappen gebaseerd op acrylaatbindmiddelen voor binnen- en 
buitentoepassingen, die ook gebruikt kan worden als universele 
afwerkingslaag.

Kenmerken zijn :

• Heel goede dekkracht
• Verbergt en isoleert roet-, nicotine- en oude vochtvlekken
• Goede hechting op oude verflagen, minerale ondergronden, hout, OSB,

gegalvaniseerde oppervlakken, PVC en andere kunststoffen
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Hydroprim heeft een matte glans (85°-10 Gn) en kan aangekleurd worden 
in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

1 L
=

± 5-6 m2

1 L
=

± 8-10 m2

≤ 85%

≥ 10°C
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Acrylon Filler MFR

Acrylon Filler MFR is een acrylaatverf die microvezels bevat en hierdoor 
als intermediaire laag kan gebruikt worden om haarscheurtjes te overbruggen. 
Acrylon Filler MFR kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Kenmerken zijn:

• Adequate vulling voor poreuze ondergronden
• Herstelt haarscheurtjes
• Appliceerbaar in hogere laagdikte
• Versterkt de ondergrond

Acrylon Filler MFR is beschikbaar in wit en kan aangekleurd worden in 
pastelkleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

10L

≥ 10°C

Liboprim 1L • 2,5L • 5L • 10L

Liboprim is een waterafdunbare primer voor binnentoepassing op muren 
gebaseerd op een styreen-acrylaat bindmiddel.

Kenmerken zijn:

• Afdoende dekkracht
• Adequate hechting op minerale ondergronden
• Goede impregnatie-eigenschappen
• Een solide basis voor afwerkingslagen

Liboprim heeft een diepmatte glans en kan bij benadering aangekleurd wor-
den in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

≥ 10°C

1 L
=

± 8-10 m2

1 L
=

± 5-7 m2

≤ 85%
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Libomat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Libomat is een hoogkwalitatieve, watergebaseerde acrylaatverf, die kan 
gebruikt worden als eindlaag enkel voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Snelle droging
• Goede hechting op verschillende minerale ondergronden
• Applicatie zonder zichtbare aanzetten mogelijk
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Libomat heeft een diepmatte glans (85°-2 Gn) en kan aangekleurd worden 
in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

Softmat 1L • 2,5L • 5L • 10L

Softmat is een hoogkwalitatieve, watergebaseerde acrylaatverf, die kan 
gebruikt worden als eindlaag enkel voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Goede hechting op verschillende ondergronden en geschikte primers
• Mooie vloei-eigenschappen indien aangebracht met geschikte rol of borstel
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Softmat heeft een fluweelmatte glans (85°-3 Gn) en kan aangekleurd 
worden in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, 
…).

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2
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Libodur 1L • 2,5L • 5L • 10L

Libodur is een hoogkwalitatieve, waterafdunbare acrylaatverf die kan 
gebruikt worden als eindlaag voor binnen- en buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Degelijke duurzaamheid en soepelheid
• Voldoende hechting op talrijke materialen, zoals pleisterwerk, cement,

bakstenen, behangpapier, enzovoort
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Libodur heeft een fluweelachtige matte glans (85°-16 Gn) en kan 
aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona 
Colours, RAL, NCS, …).

Acrylon (Gloss) 1L • 2,5L • 5L • 10L

Acrylon is een hoogkwalitatieve, waterafdunbare acrylaatverf die kan gebruikt 
worden als eindlaag voor binnen- en buitentoepassingen. 

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Voldoende hechting op talrijke ondergronden
• Adequate resistentie tegen krassen en vuil
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie pagina 16).

Acrylon heeft een satijnglans (85°-18 Gn) en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

Acrylon Gloss is glanzend (60°-79 Gn), beschikbaar in wit en kan aangekleurd 
worden in pastelkleuren.

≤ 85% ≤ 85%

≥ 10°C ≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2

1 L
=

± 10-12 m2
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Liboreno Metallic0,5L • 1L • 2,5L • 5L • 10L 1L • 2,5L

Liboreno is een waterafdunbare styreen-acrylaatverf, die gebruikt kan 
worden voor binnentoepassingen. Uiterst geschikt voor budgetvriendelijke 
renovatieprojecten.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Goede hechting op oude verflagen en geschikte primers
• Scherpe prijs-kwaliteitverhouding
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie pagina 16)

Liboreno heeft een fluweelmatte glans (85° - 3 Gn) en kan 
aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona 
Colours, RAL, NCS, …).

Metallic is een hoogkwalitatieve, waterafdunbare acrylaatverf 
met metallic-effect, die kan gebruikt worden als eindlaag voor 
binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Buitengewoon glinsterend effect
• Appliceerbaar met verschillende technieken
• Goede dekkracht
• Speciale structuureffecten mogelijk

Metallic is glanzend en is beschikbaar in meer dan 20 tinten, waaronder 
in goud, zilver en brons. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

(packshot)

Wall Indoor - Muren
Binnenmuurverf
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Libopro 10L

Libopro is een waterafdunbare projectverf, gebaseerd op een styreen-
acrylaat bindmiddel, die kan gebruikt worden als afwerkingslaag voor 
binnentoepassingen op muren.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Ideale keuze qua prijs-kwaliteitverhouding voor werven en projecten

Libopro heeft een matte glans (85°-6 Gn) en kan enkel aangekleurd 
worden in pastelkleuren.

≥ 10°C

1 L
=

± 8-10 m2

≤ 85%

Wall Indoor - Werfproducten
Binnenmuurverf - (vanaf 1000L)



AQUAFIX HYDROFOND HYDROPRIM SUPERMAT PLAFOND LIBOMAT LIBORENO SOFTMAT

Glans - satijn mat diepmat 
85°-2 Gn

diepmat 
85°-2 Gn

fluweelmat
85° - 3 Gn

fluweelmat 
85°-3 Gn

Overschilderbaar na  
(bij 20°C) 4-8 u 5 u 12 u 5 u 5 u 4 u 4 u

Droogtijden (bij 20°C) 

- Stofvrij

- Kleefvrij

- Droog

15 min 

-

-

5 min 

- 

2 u

5 min 

- 

2 u

30 min 

- 

2 u

30 min 

- 

2 u

30 min 

- 

2 u

30 min 

- 

2 u

Theoretisch 
rendement 

± 5-6 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L ± 8-10 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10 m²/L ± 10-12 m²/L

Afwasbaarheid 
volgens de ISO 11998 
norm - werkwijze nr. 2

- - klasse 1 - klasse 1 klasse 1 klasse 1

Glans- en 
kleurbehoud

- goed goed zeer goed zeer goed goed zeer goed

VOC < 5 gr/L (Cat. A/h) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 20 gr/L (Cat. A/g) < 25 gr/L (Cat. A/a) < 30 gr/L (Cat. A/a) < 28 gr/L (Cat. A/a)

Aanbevolen 
laagdikte

- 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron

Vaste stofgehalte 

- In volume

- in gewicht

18 (± 2) % 

16 (± 2) %

44 (± 2) % 

61(± 2) %

48 (± 2) % 

66 (± 2) %

43 (± 2) % 

62 (± 2) %

44 (± 2) % 

61 (± 2) %

41 (± 2) % 

61 (± 2) %

47 (± 2) % 

64 (± 2) %

Densiteit 1,03 1,42 1,52 1,48 1,45 1,53 1,56

Wall Indoor - Plafonds
Binnenmuurverf



Wall Indoor - Muren
Binnenmuurverf

HYDROPRIM LIBOPRIM ACRYLON 
FILLER MFR LIBOMAT SOFTMAT LIBODUR LIBORENO ACRYLON ACRYLON  

GLOSS LIBOPRO

Glans mat 
85°-10 Gn diepmat - diepmat 

85°-2 Gn
fluweelmat 
85°-3 Gn

fluweelmat 
85°-16 Gn

fluweelmat
85° - 3 Gn

satijn
85°-18 Gn

glanzend
60°-79 Gn

mat 
85°-6 Gn

Overschilderbaar 
na (bij 20°C) 12 u 4-5 u 16 u 5 u 4 u 4-5 u 4 u 4 u 6 u 4 u

Droogtijden 
(bij 20°C)

- Stofvrij 5 min 5 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

- Kleefvrij ± 15 min 15 min - - - - - - - -

- Droog - 2 u 2 u 2 u 2 u 2 u 2u 2 u 2 u 2 u

Theoretisch 
rendement 

± 8-10 m²/L ± 8-10 m²/L ± 5-7 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10 m²/L ± 10-12 m²/L ± 10-12 m²/L ± 8-10 m²/L

Afwasbaarheid 
volgens de ISO 
11998 norm - 
werkwijze nr. 2

klasse 1 klasse 2 - klasse 1 klasse 1 klasse 1 klasse 1 klasse 1 - klasse 2

Glans- en 
kleurbehoud

goed goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed goed zeer goed zeer goed goed

VOC < 20 gr/L 
(Cat. A/g)

< 5 gr/L 
(Cat. A/g)

< 25 gr/L 
(Cat. A/c)

< 25 gr/L 
(Cat. A/a)

< 28 gr/L 
(Cat. A/a)

< 30 gr/L 
(Cat. A/a)

< 30 gr/L 
(Cat. A/a)

< 30 gr/L 
(Cat. A/c)

< 55 gr/L 
(Cat. A/c)

< 10 gr/L 
(Cat. A/a)

Aanbevolen 
laagdikte

50-60 micron 50-60 micron - 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron 50-60 micron

Vaste stofgehalte

- In volume 48 (± 2) % 48 (± 2) % 50 (± 2) % 44 (± 2) % 47 (± 2) % 44 (± 2) % 41 (± 2) % 46 (± 2) % 43 (± 2) % 38 (± 2) %

- in gewicht 66 (± 2) % 81 (± 2) % 66 (± 2) % 61 (± 2) % 64 (± 2) % 60 (± 2) % 61 (± 2) % 60 (± 2) % - 64 (± 2) %

Densiteit 1,52 1,70 1,45 1,45 1,56 1,39 1,53 1,35 1,25 1,65



Wall Indoor

Wat is afwasbaarheid van verf?

De afwasbaarheid van verf wordt getest in een labo-omgeving volgens de 
norm ISO 11998. In de test wordt de verf met een specifieke natte laagdikte 
(300 micron) aangebracht. Het staal wordt na 28 dagen drogen gewogen.

De afwasbaarheid wordt geëvalueerd door een sponsje gedrenkt in detergent 
te wrijven op de droge verflaag. Na 200 wrijfcycli wordt het staal opnieuw 
gewogen en het verlies aan gewicht (= laagdikteverlies) is de maatstaf voor de 
afwasbaarheid. 

Naargelang het laagdikteverlies wordt de verf in een afwasbaarheidsklasse 
ingedeeld volgens norm EN 13300 : 

• Klasse 1 betekent : < 5 μm laagdikteverlies na de test

• Klasse 2 betekent : > 5 μm en < 20 μm laagdikteverlies na de test

• Klasse 3 betekent : > 20 μm en > 70 μm laagdikteverlies na de test

Verf van klasse 1 is beter afwasbaar dan een klasse 3 geklasseerde verf.



Meer info over Libert Paints: 

Contacteer onze technisch-commerciële 

vertegenwoordigers

LIBERT PAINTS n.v. s.a. 

T: +32 (0)9 216 88 70 

F: +32 (0)9 226 61 81 

info@libertpaints.com 

www.libertpaints.com 
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