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Naturell 
 

MATTE MINERALE MUURVERF 
OP NATUURLIJKE SILICAATBASIS 
 
zeer goed dekkend – geschikt voor allergiepatiënten 

zonder conserveringsmiddelen – voor ademende wanden 
 
 

 
SCHÖNER WOHNEN Naturell is een zeer goed dekkende dispersiemuurverf op silicaatbasis voor binnenshuis, die 
vanwege de speciale samenstelling met gecontroleerde grondstoffen geen conserveringsmiddelen nodig heeft.  Hierdoor is 
SCHÖNER WOHNEN Naturell ook geschikt voor allergiepatiënten, wat bevestigd wordt door het ECARF-kwaliteitslabel.  
SCHÖNER WOHNEN Naturell bindt zich door verkiezeling aan minerale ondergronden en creëert een aangenaam 
leefklimaat dankzij de bijzonder hoge waterdampdoorlaatbaarheid (ademend vermogen). Vrij van schadelijke emissies, 
weekmakers en oplosmiddelen. SCHÖNER WOHNEN Naturell is eenvoudig te verwerken en kan op verschillende 
manieren worden gebruikt, bv. op Rauhfaser- en reliëfbehang, oude, matte dispersieverf, kunstharspleister, maar ook 
metselwerk, pleisters en beton. 

 
1. Voorbereiding  
 
Het product wordt aangebracht op een droge en schone ondergrond. Laat nieuwe minerale pleisters (bv. 
kalkcementpleister) minstens 4 weken drogen. Was of borstel lijmverf en krijtende oppervlakken eerst grondig af. Verwijder 
niet-dragende oude lagen tot aan de draagkrachtige ondergrond. 
 

2. Verwerking  
 
SCHÖNER WOHNEN Naturell kan met roller, kwast of Airless-spuitapparaat worden verwerkt (let op de instructies van de 
fabrikant van het apparaat). Niet verwerken bij een temperatuur van minder dan +5 °C. Altijd goed omroeren voor gebruik. 
Breng op zeer contrastrijke en absorberende ondergronden eerst een grondlaag aan.  Hiervoor kan SCHÖNER WOHNEN 
Naturell met max. 20 % worden verdund. De eindlaag moet onverdund worden aangebracht. Maak voor het begin van de 
werkzaamheden de rol en kwast lichtjes nat. Schilder eerst het plafond en vervolgens de wanden. Start bij het raam en 
werk met de lichtinval mee.  Breng SCHÖNER WOHNEN Naturell eerst aan in de hoeken en aan de randen. Schilder 
vervolgens met de roller 2-3 banen en verdeel de verf gelijkmatig en kruislings. Rol tot slot nog een keer verticaal over het 
oppervlak zonder druk uit te oefenen. Aaneengesloten oppervlakken moeten altijd 'nat-in-nat' zonder onderbreking worden 
geschilderd om zichtbare aanzetten te vermijden. Gereedschap: SCHÖNER WOHNEN verfroller, verfkwast. Let op: Dek 
oppervlakken die niet worden geschilderd (glas, keramiek, klinkers, natuursteen, planten, enz.) zorgvuldig af.  Verbruik: ca. 
125–140 ml/m² afhankelijk van de ondergrond. 
 

3. Droging  
 
Bij een kamertemperatuur van +20 °C kunnen de gerenoveerde kamers na ca. 6 uur weer gebruikt worden of 
kunnen de muren opnieuw geschilderd worden. 
 
4. Na de verwerking  
 

Reinig het gereedschap direct na gebruik met water en zeep. Koel, maar vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen 
goed afsluiten. Ongeopende emmers zijn minstens houdbaar tot: zie opdruk op de verpakking. 
 

5. Afval   
 

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met 
ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met niet-ingedroogde resten afgeven bij het 
inzamelpunt voor oude verf. Vloeibare verfresten afvoeren volgens afvalcode 080112 (volgens AVV). 
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6. Veiligheidsvoorschriften   
 
Ook bij de verwerking van SCHÖNER WOHNEN Naturell moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten 
bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel en sproeinevel niet inademen. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. 
Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden 
te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, 
in open water of in de bodem terechtkomt. 
 

7. Samenstelling   
 

Kaliwaterglas, styreenacrylaat-copolymeerdispersie, titaandioxide, anorganische bonte pigmenten, calciumcarbonaat, 
silicaten, water en additieven. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC. 
 
8. Aanvullende informatie   

 
Informatie voor allergiepatiënten via het telefoonnr. 00800 32665500.  
Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. 
 
EN 13300 

Schrobvastheid    klasse 3 (van 5) 
Glansgraad    mat 
Maximale korrelgrootte   middelfijn 
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