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TECHNISCH INFORMATIEBLAD 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

De informatie op dit technische informatieblad is gebaseerd op de huidige stand van onze ontwikkelings- en toepassingstechniek. 
Vanwege de vele mogelijke ondergronden en verschillende invloeden waaraan het product tijdens de verwerking bloot kan staan, 
ontheft onze technische informatie de gebruiker niet van het doen van eigen proeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
gebruikstechnische fouten en daaruit voortvloeiende gevolgen. Met het verschijnen van dit technische gegevensblad verliezen alle 
eerdere versies hun geldigheid.  
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HORNBACH Acryl Betonverf 
 

 Hoge schrobvastheid, schuurbestendig 
 Slijtvast, weerbestendig 
 Bestand tegen olie, vetten en alkalische middelen voor 
 Eenvoudig te verwerken 

 
Eigenschappen 
Hornbach Acryl Betonverf is een zijdeglanzende, waterverdunbare speciale dispersieverf voor allerlei typen 
vloeren binnen en buiten. Hoge schrobvastheid, schuurbestendig. Slijtvast, weerbestendig. Bestand tegen 
olie, vetten en alkalische middelen voor huishoudelijk gebruik. Eenvoudig te verwerken. 
Toepassingen 
Uitstekend geschikt voor beton, cement, pleisterwerk, eterniet, enz. 
Binnenverf geschikt voor hout. 
Let op: niet geschikt voor garagevloeren en oppervlakken met staand water of permanente vochtbelasting. 
Kleur 
wit, zandbeige, lichtgrijs, midden grijs, antraciet 
Glansgraad 
Zijdeglans 
Samenstelling 
Acrylaatdispersie, anorganische pigmenten, vulstoffen, water, additieven, conserveringsmiddelen  
(methyl- en benzisothiazolinon). 
Het VOC-gehalte van dit product is max. 100 g / l. De EU-grenswaarde bedraagt 140 g / l (categorie A/i 
vanaf 2010). 
GIS-Code 
M-DF01 
Verpakking 
750 ml, 2,5 l, 5 l 
Lichtechtheid 
Zeer goed. 
Weersbestendigheid 
Zeer goed. 
Mengbaar met 
Kleuren onderling mengbaar. 
Verdunning 
Water. 
Verbruik 
1 l is voldoende voor ca. 10 m² bij enkelvoudige laag, al naargelang de ondergrond. 
Droogtijd / Overschilderbaar 
Bij 20°C en rel. Luchtvochtigheid van 65 % na 12 uur overschilderbaar. Na 3 dagen volledig uitgehard en 
Belastbaar. Een lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen. 
Schildersgereedschap 
Kwast, roller. 
Reiniging gereedschap 
Gereedschap na gebruik onmiddellijk met water schoonmaken. 
Verwerking 
Vóór gebruik goed roeren voor het beste resultaat en optimale kleurweergave. De ondergrond moet schoon, 
droog, olie- en vetvrij zijn en goed hechten. Laat minerale ondergronden min. 4 weken uitharden. Slecht 
hechtende, losse en afbladderende verflagen verwijderen. Moeilijke, poederende en sterk zuigende onder- 
gronden voorstrijken met Hornbach acryl-diepgrond. 
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Bij overschilderen intacte, goed hechtende oude verflagen schuren en reinigen. Vervolgens Hornbach Acryl 
Betonverf 2 keer onverdund aanbrengen. Bij nieuw schilderwerk de 1e laag cement- en vloerverf max. 20% 
met water verdunnen. De 2e en 3e laag onverdund aanbrengen. Tussen twee lagen een droogtijd van min. 
12 uur aanhouden. 
Omstandigheden 
Niet verwerken onder 8°C (dit geldt voor de omgevingslucht en voor de ondergrond)! De houder na het 
gebruik goed sluiten en bewaren op een koele, vorstvrije plek. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk 
verbruiken. 
Veiligheidsvoorschrift 
OPLOSMIDDELARM 
Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met ogen en huid onmiddellijk met overvloedig water 
afspoelen. Spuitnevel niet inademen. Ingeval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking 
of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Niet eten, drinken en roken tijdens 
gebruik. Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. 
Milieu 
Uitsluitend leeg verpakkingsmateriaal inleveren voor recycling. Ingedroogde materiaalresten mogen met het 
huisvuil worden meegegeven. Vloeibare materiaalresten moeten worden afgegeven bij een inzamelpunt voor 
oude verf. 
 


