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Klimaat-muurverf  
voor binnen LI400   
 

 
 
vloeibaar                                                                          879547 

Eigenschappen/  
samenstelling: 
 

 

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde minerale muurverf voor binnen.  
Bindmiddelbasis mineraal (silicaat): kaliwaterglas en copolymeren.  
Minerale toeslagstoffen voor een aangenaam woon- en leefklimaat. 
Dampdiffusie-open, vochtregulerend en CO2 doorlatend.  
EOW-kwaliteit (emissie-, oplosmiddel- en weekmakervrij) en vrij van 
conserveringsmiddelen.  
Hoog dekvermogen, geurloos en mat.  
Kleuren: wit of kleur conform Quick-Mix Farb-Kollektion A. 
Gewicht: 1,3 kg/l.  
Sd-waarde: 0,002 m (= 2 mm) 
 
Klimaat muurverf LI400 is speciaal ontwikkeld voor binnen op minerale 
ondergronden (bijv. raaplagen, kalkpleisters, bakstenen, kalkzandstenen) 
en draagt bij aan een gezonder en aangenamer woonklimaat.  
Ideaal in combinatie met klimaat kalkpleister MKK en Naturetherm HK-
PLUS binnenisolatie-systeem. 
 

Levervorm/opslag: 
 

Emmers van 15 liter.  
Droog, koel en vorstvrij opslaan; max. aanbevolen opslagtijd 12 maanden. 
 

Opbrengst: 
 

15 liter gebruiksklare muurverf in emmer, verbruik ca. 200 ml/m
2
 per laag; 

genoeg voor ca. 70-75 m² bij éénlaagse verwerking. 
 

Toepassing: 
 

Eenvoudig verwerkbare, binnenklimaat regulerende muurverf op basis van een 
mineraal bindmiddel (silicaat/kaliwaterglas). Voor matte, afwasbare en kleurrijke 
oppervlaktes.  
Alleen voor binnen. Draagt bij aan een behaaglijk en aangenaam 
woonklimaat. Ideaal in combinatie met kalkpleister raaplagen klimaat-kalk MKK,  
biologische kalk MKE en MK Light en gladpleister KGL.  
 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De ondergrond moet mineraal van aard en draagkrachtig zijn en vrij van stof, 
losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting 
ongunstig kunnen beïnvloeden.  
Nieuwe pleisterlagen dienen voor het aanbrengen van de LI400 droog en 
uitgehard te zijn.  
Oude muurverflagen op basis van latex, olie, acrylaat of lakverf volledig 
verwijderen, oude silicaatmuurverf reinigen.  
(Zeer) sterk zuigende ondergronden met MTG minerale diepgrondeer ‘vol en zat’ 
voorbehandelen, gips-stucwerk altijd met MTG voorbehandelen. Verschillend 
zuigende ondergronden volledig met MTG voorbehandelen. 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

Voor gebruik LI400-emmer doorroeren. Eventueel met 5% leidingwater 
verdunnen. Met verfroller of blokkwast opbrengen. Verschillende kleurcharges 
onderling altijd mengen om kleurverschillen te voorkomen.  
Verwerkingstemperatuur: tussen 5 en 25 graden Celcius. 
Droging: na ca. 20 minuten stofdroog en naar ca. 16 uren overschilderbaar 
e.e.a. afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur. 
Gereedschappen direct na gebruik met water reinigen. 
 

Technische gegevens: 
 

Iedere ondergrond is anders en kan afwijken van geteste oppervlaktes, derhalve 
bij twijfel adviseren wij altijd een proefvlak op te zetten. 
Glas, keramische producten, metselwerk, natuursteen en metalen zorgvuldig 
afdekken. Spetters direct met water reinigen.  
Oog- en huidcontact vermijden. Bij aanraking met schoon water afspoelen. Bij 
contact met de ogen direct arts raadplegen.  
 

Volgens Technische Informatie van Quick-Mix Gruppe GmbH & Co KG. 
Productwijzigingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. 

 


