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with the colours of
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Wall Outdoor

Elke gevelrenovatie vormt een uitdaging: mosontwikkeling, 
scheurtjes, spleten, luchtverontreiniging, enzovoort. De hoog
kwalitatieve gevelverven van Libert Paints garanderen de beste 
oplossing voor de professionele schilder. 

De gevelverfsystemen van Libert Paints hebben een hoge dekkracht 
en een universele hechting, zijn eenvoudig aan te brengen en 
gemakkelijk in onderhoud. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in een  
groot aantal kleuren.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Onze gevelverven kunnen gebruikt worden in volgende domeinen:

• Villas
• Scholen
• Woningen
• Openbare gebouwen
• Muren van ondergrondse parkings
• …
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Opmerking: het is aangeraden 2 eindlagen aan te brengen
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Surface Conditioner 1L • 5L

Surface Conditioner is een bijzonder hoogwaardige solventgedragen 
impregnatie en grondlaag voor minerale ondergronden, die vooral wordt 
gebruikt voor buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Buitengewoon impregnatievermogen
• Uitstekend bindend vermogen
• Voldoende hechting op minerale ondergronden zoals baksteen,

beton en cement
• Gebruiksklaar

Surface Conditioner heeft een matte glans en is kleurloos.

≥ 10°C≤ 85%

Fungex 1L • 5L • 25L

Fungex is een kleurloos desinfectiemiddel met een dodende werking 
tegenover bacteriën, schimmels en mossen. Fungex wordt gebruikt 
voor het ontmossen van muren, opritten, terrassen, hout en andere 
bouwmaterialen, vooraleer de schilderwerken aangevat worden. 

Kenmerken zijn:

• Penetreert tot in de kern van het organisme. Hierdoor een meer
doeltreffende werking

• Bezit een registratienummer 9884B toegekend door het Ministerie van
Volksgezondheid en Leefmilieu

Fungex is kleurloos.

Fungex lang genoeg laten inwerken (tot 72 uur) om een optimaal 
effect te bekomen. Na inwerken goed naspoelen met water vooraleer de 
primerlaag aan te brengen. 

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 8-10 m2

1 L
=

± 8 m2
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Cryltane CF Impregnation 

Cryltane CF Impregnation is solventgedragen, tweecomponent 
polyurethaan impregnatieverf die gebruikt kan worden op poreuze 
ondergronden zoals beton, baksteen, gips, metselwerk, …

Kenmerken zijn :

• Diepe penetratie in de ondergrond
• Uitstekend bindend vermogen
• Bestand tegen verzeping

Cryltane CF Impregnation heeft een satijnglans en is kleurloos.

2 
comp.

4L

≥ 8°C

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, …).

1 L
=

± 8-10 m2

30-85%

1 L
=

± 5-9 m2

≤ 85%

≥ 10°C
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Libodur 1L • 2,5L • 5L • 10L

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

Kenmerken zijn:

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

bakstenen, karton, 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, …)

Resacryl Mat Velouté 1L • 2,5L • 5L • 10L

Resacryl Mat Velouté is een hoogkwalitatieve, waterafdunbare 
schimmel en algenwerende acrylaatverf die gebruikt kan worden voor 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede waterdampdoorlaatbaarheid
• Geringe waterindringing, zelfs bij slagregen
• Geringe vuilaanhechting
• Een algenwerende en schimmelwerende werking
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)
• Bezit een registratienummer 5007B toegekend door het Ministerie van

Volksgezondheid en Leefmilieu

Resacryl Mat Velouté heeft een fluweelmatte glans (85°5 Gn) en 
kan aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona 
Colours, RAL, NCS, …).

1 L
=

± 8-12 m2

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2

≤ 85%

≥ 10°C
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Resacryl Satin

Resacryl Satin is een hoogkwalitatieve, waterafdunbare 
schimmel en algenwerende acrylaatverf die gebruikt kan worden voor 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede waterdampdoorlaatbaarheid
• Geringe waterindringing, zelfs bij slagregen
• Geringe vuilaanhechting
• Een algenwerende en schimmelwerende werking
• Bezit een registratienummer 5007B toegekend door het Ministerie van

Volksgezondheid en Leefmilieu
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

Resacryl Satin heeft een satijnglans (85° 20 Gn) en kan aangekleurd wor
den in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

1L • 2,5L • 5L • 10L Acrylon 1L • 2,5L • 5L • 10L

Acrylon is een hoogkwalitatieve, watergedragen gevelverf 
met acrylaatharsen, die gebruikt kan worden voor binnen en 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Goede dekkracht
• Goede waterdampdoorlaatbaarheid
• Geringe waterindringing, zelfs bij slagregen
• Voldoende hechting op verschillende ondergronden
• Weerbestendig
• Afwasbaarheid: klasse 1 (zie tabel op pagina 16)

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

1 L
=

± 8-12 m2

≤ 85%

≥ 10°C

≤ 85%

≥ 10°C

1 L
=

± 10-12 m2
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Cryltane CF Finish 4L

Cryltane CF Finish is een tweecomponent polyurethaan verf voor 
minerale ondergronden die gebruikt kan worden voor buitentoepassingen 
op beton, baksteen, cement, metselwerk, enzovoort.

Kenmerken zijn:

• Hoge verzepingsweerstand
• Hoge chemicaliënweerstand
• Voldoende waterdampdoorlaatbaarheid
• Heel geringe waterindringing, zelfs bij slagregen
• Heel geringe vuilaanhechting: de coating kan gemakkelijk gereinigd

worden onder hoge druk of onder stoomreiniging

Cryltane CF Finish heeft een satijnglans (60°40 Gn) en kan 
aangekleurd worden in verschillende pastelkleuren.

≥ 8°C

1 L
=

± 6-10 m2

30-90%

2 
comp.
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Waterdampdoorlaatbaarheid

Bij het schilderen van een buitengevel is het zeer belangrijk dat de verf de 
muur beschermt tegen water en regen, maar het is ook belangrijk dat de muur 
blijft ‘ademen’, dus waterdampdoorlaatbaar blijft. De waterdampdoorlaatbaar
heid van een verflaag wordt in het labo getest volgens de norm ISO 77831. 

ACCUMULATIEKAMER

WATER

INBLAZEN

RV SENSOR

UITBLAZEN

TEST 
VERFFILM

In een gesloten kamertje, wordt een verflaag aangebracht op een doorlaatbaar 
membraan. De onderkant van het kamertje wordt opgevuld met water tot 
onder het membraan. Boven het membraan wordt de lucht continu ververst. 
De complete kamer wordt gewogen. Hoe meer het membraan doorlaatbaar 
is, hoe meer water er door kan verdampen, hoe meer luchtstromen die door 
deze ruimte bewegen de waterdamp meenemen en hoe minder water er in de 
gesloten kamer zich bevind na een bepaalde tijd. Het verschil in gewicht van 
het kamertje voor en na wordt gemeten en geeft zo de waterdampdoorlaat
baarheid van het membraan weer. Hoe lager het gewicht, hoe meer damp
doorlatend de verflaag is.

Klasse Resultaat

V2 (gemiddeld) ≥ 0,14 en < 1,4 m (1) ≤ 150 en > 15 g/(m².j)

V3 (zwak) ≥ 1,4 m (1) ≤ 15 g/(m².j)
(1) Bestand tegen waterdampdiffusie.

Acrylon (V2) > Resacryl (V2) >> Cryltane CF (V3)

Waterondoorlaatbaarheid (EN 1062-3)

De waterondoorlaatbaarheid van een verflaag wordt gemeten volgens de 
norm EN 10623.

Gevelstenen met een waterabsorptie van min 5kg/m2/h worden geschilderd 
aan 1 zijde met de testen verf. De andere zijden worden afgeschermd door een 
waterondoorlaatbare coatinglaag. Na 28 dagen droogtijd wordt de gevelsteen, 
na afwegen, ondergedompeld in water. Het gewicht van de steen wordt 
regelmatig gewogen tot een constant gewicht wordt gemeten. Het verschil 
in gewicht van de steen voor en na is een maat voor de waterabsorptie, dus 
water(on)doorlaatbaarheid van de verflaag. Een meer gesloten, dicht vernette 
verflaag zal meer waterondoorlatend zijn dan een minder gesloten systeem. 

Cryltane CF >> Acrylon ~ Resacryl
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FUNGEX SURFACE 
CONDITIONER HYDROPRIM CRYLTANE CF 

IMPREGNATION LIBODUR RESACRYL SATIN 
/ MAT VELOUTÉ ACRYLON CRYLTANE CF 

FINISH
ACRYLON  

FILLER MFR

Glans   mat  fluweelmat 
85°16 Gn

satijn 
85°20 Gn 
fluweelmat
85°5 Gn

satijn
85°18 Gn

satijn 
60°40 Gn 

Overschilderbaar na 
(bij 20°C)

min. 24 u na 
spoeling 12  24 u 12 u 68 u 45 u 4 u 4 u 16 u 16 u

Droogtijden (bij 20°C)
 Stofvrij  30 min 5 min 10 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
 Kleefvrij  ± 12 u ± 15 min 12 u    23 u 
 Droog     2 u 2 u 2 u 24 u 2 u

Theoretisch rendement ± 810 m²/L ± 8 m²/L ± 810 m²/L ± 59 m²/L ± 1012 m²/L ± 812 m²/L ± 1012 m²/L ± 610 m²/L ± 57 m²/L

Afwasbaarheid volgens de ISO 
11998 norm  werkwijze nr. 2   klasse 1  klasse 1 klasse 1 klasse 1  

Waterdamp doorlaatbaarheid 
volgens de ISO 77832 

(classificatie volgens tabel (*))
     V2: 53,33 g/m².d 

(Sd: 0,39 m)

V2: 85,39 g/
m².d

(Sd: 0,25 m)

V3: 5,95 g/m².d
(Sd: 3,53 m) 

Waterondoorlaatbaarheid 
volgens de EN 10623 norm     

0,017  0,018  
0,017 

W (kg/m².h0,5)

0,012  0,014  
0,012 

W (kg/m².h0,5)

0,002  0,003 
W (kg/m².h0,5) 

Glans- en kleurbehoud     zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed

VOC  < 750 gr/L 
(Cat. A/h)

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

< 685 gr/L 
(Cat. A/c)

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

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

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

380 gr/L 
(onverdund)

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

Aanbevolen laagdikte   5060 micron  5060 micron 5060 micron 5060 micron  ± 50 micron 

Vaste stofgehalte

 In volume 3 (± 1) % 11 (± 2) % 48 (± 2) % 22 (± 2) % 44 (± 2) % 46 (± 2) % 46 (± 2) % 58 (± 3) % 50 (± 2)%

 In gewicht  19 (± 2) % 66 (± 2) %  60 (± 2) % 60 (± 2) % 60 (± 2) %  66 (± 2) %

Densiteit 1,0 0,88 1,52 0,90 1,39 1,35 1,35 1,35 1,45



Meer info over Libert Paints: 

Contacteer onze technischcommerciële 

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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