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Siliconenhars 
muurverf Lobaxan 
LX350 voor BGI en gevels 

 
 
Pasteus                                                                             852540                                                                                 

Eigenschappen/  
samenstelling:  

Hoogwaardige, fabrieksmatig samengestelde muurverf voor buiten. Bindmiddel: 
siliconenhars, siloxaan en acrylaat copolymeren. Slagregenbestendigheidsgroep III naar DIN 
4108; wateropnamecoëfficiënt: W24<0,1kg/m

2
h

0,5
  volgens DIN EN 1062-3; dampdiffussie 

Sdh20 < 0,14 m (0-0,14 = klasse I) volgens DIN EN ISO 7783-2. 
 
Kleur: wit en kleur volgens QM Kleurcollectie A en B. 
 
De gebruiksklare, spanningsarme LX350 siliconenharsmuurverf heeft een zeer hoge 
dampopenheid, een grote weerbestendigheid en een hoge hechtingsgraad.  Zowel op 
buitengevelisolatie als op minerale raaplagen.  
LX350 siliconentmuurverf is licht scheurvullend tot max. 0,2 mm, is hydrofoob 
ingesteld en heeft een hoge vuilwerendheid. 
 

Levervorm/opslag: Emmers van 15 liter.  
Droog, vorstvrij en koel (uit de zon) opslaan in de originele verpakkingsemmer. 
 

Opbrengst: 
 

15 liter gebruiksklare sierpleister LX350; verbruik is afhankelijk van de zuiging van de 
ondergrond: ca. 0,25 li/m

2
 bij éénlaagse verwerking (alleen bij reeds op kleur aangebrachte 

(minerale) pleisters); ca. 0,4 li/m
2
 bij tweelaagse verwerking. 

 

Toepassing: 
 

Lobaxan LX350 is een gebruiksklare siliconenmuurverf voor : 
- buitengevelisolatiesystemen Lobatherm, Naturewall en Diffutherm die al een 
afwerkpleister hebben, ook onderhoud van bestaande bgi-systemen 
- toepassing op minerale pleisterlagen voor buitengevels 
- reeds geschilderde gevels met dispersieverf of siliconenverf 
- monumenten waarbij waterdampdiffusie-openheid bij een grote weersbestendigheid 
en geringe vervuiling van belang zijn 
LX350 is weersbestendig, eenvoudig verwerkbaar en heeft een hoog dekvermogen. Tevens 
kent LX350 een zeer hoge waterdampdiffusie-openheid. 
 

Ondergrond/ 
verwerking: 
 

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen of andere 
verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden. Losse delen verwijderen 
en in gelijke structuur herstellen/aanhelen. Minerale ondergronden dienen goed te zijn 
uitgehard. Dampdichte dispersieverven, olie-,  lak- en vergelijkbare verven volledig 
verwijderen. Verweerde bestaande muurverflagen reinigen. Sterk zuigende ondergronden 
met acrylaat diepgrondeer QM ATG voorbehandelen; deze dient vervolgens mat opgedroogd 
te zijn.  
LX350 als eenlaagse muurverflaag: 
Alleen bij reeds op kleur aangebrachte pleisters, mineraal en/of organisch. Onverdund of met 
max. 8% water verdund verwerken. 
LX350 als tweelaagse muurverflaag: 
Eerste laag met 3-8% water verdunnen, tweede laag maximaal 3% met water verdunnen. 
 

Verwerkingsduur/ 
droging: 
 

LX350 grondig doormengen en eventueel met weinig water te verdunnen (zie boven). 
LX350 met een verfroller of verfkwast aanbrengen.  
Aangezien iedere ondergrond verschilt, adviseren wij steeds het juiste verbruik middels een 
proefvlak vast te stellen. 
De verse muurverf dient tegen een te snelle uitdroging, zon, regen en vorst te worden 
beschermd.  
Drogingtijd: ca. 6-8 uren, bij 20 graden luchttemperatuur en 65% relatieve vochtigheid; bij 
hogere luchtvochtigheid dan wel lagere temperaturen zal de drogingtijd aanzienlijk langer 
zijn. 
 

Technische gegevens: 
 

Verwerkingstemperatuur: +5 tot +30 graden C. LX350 niet verwerken wanneer de 
temperatuur tijdens de droging lager zal zijn dan +5 graden C en zeker niet verwerken bij 
dreigend vorstgevaar. 
Ook in extra algenwerende uitvoering verkrijgbaar als LX350-AFA. 
Afval: volgens de plaatselijke voorschriften behandelen. Resten in emmers als chemisch 
afval laten recyclen, gedroogde materiaalresten kunnen bij het huisvuil.  
Bij aanraking met schoon water afspoelen. Bij contact met de ogen direct arts raadplegen.  
 

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

 


