
Leem. Een modern en gezond bouwmateriaal.

INFO
Gezonde muurverf zonder luchtjes

Veel muurverven voor binnen, waaronder de overgrote meerderheid van de 
watergedragen verven, bevatten nog steeds giftige vluchtige stoffen, die zeer 
gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het zijn giftige gassen die we 
dagelijks inademen als we deze producten gebruiken. 
Technostuc Systemen toont al jaren aan dat het ook anders kan, door muurverven en 
afwerkingsmaterialen te adviseren en te verkopen die absoluut vrij zijn van giftige stoffen. 
Dit zijn producten op natuurlijke basis die zich zeer prettig laten verwerken en bijdragen 
aan een gezond binnenklimaat.

Wat zijn giftige vluchtige stoffen die 
onder andere in muurverf zitten?
Deze stoffen worden VOS genoemd, 
vluchtige organische stoffen en worden ook 
wel aangeduid als 'oplosmiddelen'. In het 
Engels  is de term hiervoor VOC, volatile 
organic compounds. VOS zijn gassen die 
uitdampen uit verven, lijmen, plastics, 
schoonmaakmiddelen en bouwmaterialen, 
zoals bijvoorbeeld veel gebruikte 
isolatiematerialen en plaatmaterialen. Vaak 
merk je op korte termijn geen klachten en 
ruik je de VOS ook niet, maar op langere 
termijn, vaak pas na maanden of jaren, 
treden klachten op. VOS kunnen 
ademhalingsproblemen, irritatie van ogen 
en keel, vermoeidheid en hoofdpijn 
veroorzaken. Kinderen hebben een 
verhoogde kans op astma en sommige VOS 
kunnen op lange termijn zelfs kanker 
veroorzaken. 

Waarom bevatten veel muurverven dan 
nog steeds deze vluchtige stoffen? 
Omdat veel verven op basis van aardolie 
zijn en niet zonder vluchtige stoffen 
kunnen. Ze beginnen na het aanbrengen te 
verdampen. De bekendste vluchtige 
organische stoffen zijn formaldehyde, 
alkanen, alkenen, alkynen, benzeen, 
tolueen, xyleen, dichloormethaan, etc.  Het 
betreft middelen die onder andere worden 
toegevoegd aan verf voor een gestuurde 
droging, betere vloeibaarheid, hogere 
dekkracht, langere houdbaarheid, hogere 
schimmelwerendheid (fungiciden), maar 
ook vanwege de keuze voor nóg meer leuke 
kleurtjes. 

Wat doen deze vluchtige stoffen?
VOS hebben een schadelijke uitwerking op 
de gezondheid en het milieu. Als VOS 
verdampen, kunnen ze milieuproblemen 
veroorzaken zoals smogvorming en het 
versterken van het broeikaseffect. Schilders 
die te veel VOS inademen, kunnen 
herhaaldelijk last krijgen van duizeligheid of 
misselijkheid. Bij langdurige en frequente 
inademing kan het zenuwstelsel worden 
aangetast en kunnen de hersenen zwaar 
worden beschadigd. Dit wordt OPS 
genoemd, organisch psycho syndroom, 
beter bekend als de schildersziekte. Kies 
daarom voor een verf met zo min mogelijk 
of helemaal geen VOS. 

Wat zijn de signalen?
Een aantal van deze giftige stoffen kun je 
duidelijk ruiken, bijvoorbeeld een sterke 
verflucht of de verstikkende geur na het 
vloerbedekking leggen. Dit zijn de 
oplosmiddelen die verdampen bij het 
aanbrengen van verf of lijm. Dit is de 
typische geur van een nieuwe woning, 
nieuwe meubels, nieuw tapijt, nieuwe auto, 
etc. Sommige mensen zeggen de 'geur van 
nieuw' een aangename geur te vinden, 
maar het is niets anders dan een mengsel 
van vluchtige chemische stoffen. 

Maar, de meeste VOS ademen we 
ongemerkt in, doordat ze geurloos zijn of 
een relatief lage concentratie hebben. Maar 
dat maakt ze niet minder schadelijk! Veel 
vluchtige gassen zullen uit woningen 
verdwijnen door ventileren, dus ramen 
openen en laten doortochten, maar 
sommige van deze vluchtige stoffen doen er 
jaren over om uit te dampen. Daarbij komt 
dat woningen door isolatie en kierdichting 
steeds dichter worden, en er in veel 
gebouwen nauwelijks meer ramen open 
kunnen of mogen. Dit giftige gas komt dus 
in onze woon-, slaap- en kinderkamers en 
zijn we onszelf en onze kinderen als het 
ware aan het 'vergassen', zonder het te 
weten.

Wat kunnen de gevolgen zijn?
Door vluchtige organische stoffen dag én 
nacht in te ademen kunnen we ziek worden. 
Dit geldt voor woningen, maar ook in 
kantoren en scholen is een gezond binnen-
klimaat inmiddels een heikel thema. Dit is 
bekend als het 'sick building syndroom'. 
VOS tasten ons zenuwstelsel aan en we 
kunnen chronische hoofdpijnen, allergieën, 
ademhalingsproblemen, astmatische 
aandoeningen, en irritaties of ontstekingen 
aan ogen, keel en luchtwegen ontwikkelen. 
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Minerale verf:
- Leemverf
- Kalkverf
- Silicaatverf

Kies voor uw gezondheid 
met natuurlijke muurverf 
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INFO
Extra vatbaar voor VOS?
Zwangere vrouwen en kinderen kunnen 
beter helemaal niet worden blootgesteld 
aan deze giftige dampen. Want vooral 
kleine kinderen en ongeboren baby's 
kunnen veel schade ondervinden van deze 
dampen, omdat ze nog volop in 
ontwikkeling zijn, zijn ze er zeer vatbaar 
voor. Ga dus bij voorkeur geen woning of 
meubels verven tijdens de zwangerschap 
met VOS-houdende verven, want anders 
dan de meeste mensen denken bevat 
waterverdunbare verf zoals latex ook deze 
giftige oplosmiddelen.

Aanduidingen voor hoeveelheden VOS in 
muurverf zijn (waardes VVVF):
· Géén of zeer weinig oplosmiddel: 
dit betekent dat muurverf minder dan 60 
gram VOS/liter bevat en de overige verven 
minder dan 100 gram VOS/liter; vrijwel 
uitsluitend natuurverven
· Oplosmiddel-arm: 
méér dan 100 gram VOS/liter en minder 
dan 300 gram VOS/liter; het overgrote deel 
van de wateroplosbare verven zoals 
acrylaat- of latexverf
· Oplosmiddel-rijk: 
méér dan 300 gram oplosmiddel per liter 
verf; veelal verven oplosbaar in terpentine 
zoals alkyd- of high solidverf

Huiduitslag en eczeem
Naast de gevolgen van het inademen 
kunnen VOS ook voor huiduitslag of -
irritaties of eczeem zorgen. Met name de 
bindmiddelen, w.o. epoxyharsen, 
verharders en oplosmiddelen in verf kunnen 
jeuk, roodheid, blaasjes, uitdrogen en 
beschadigen van handen en huid 
veroorzaken. 

Bijkomende effecten zoals schimmels 
en stof
Daarnaast vormen de meeste muurverven 
een afsluitend (kunststof) laagje dat geen 
condensvocht opneemt of doorlaat, 
waardoor een paradijs voor schimmels 
ontstaat. Schimmel vormt zich graag op 
warm-vochtige oppervlaktes, zoals in 
badkamers, achter kasten, etc. Omdat dat 
de koudste oppervlaktes zijn in een verder 
warme ruimte slaat daar condensvocht uit 
de lucht neer en nestelen zich daar 
schimmels. Schimmels en schimmelsporen 
zijn naast VOS een toenemend gevaar voor 
de gezondheid van mensen! Dit komt mede 
doordat we steeds dichter gaan bouwen, 
beter gaan isoleren en afwerken met niet 
regulerende materialen en verven. 

Tevens laadt dit kunststof laagje zich 
electro-statisch op waardoor stof en 
vervolgens weer huisstofmijt wordt 
aangetrokken. Hoofdpijn en irritaties van 
keel en luchtwegen en de ontwikkeling van 
allergieën kunnen de nare gevolgen zijn.

Hoe kunnen we dit voorkomen?
Dit alles kan voorkomen worden door het 
gebruik van VOS-vrije muurverven, die 
'ademen' en van nature schimmel remmend 
werken. 

Natuurverven van Technostuc
Technostuc systemen heeft deze VOS-vrije 
verven al jaren in het assortiment. 
Technostuc heeft de keuze uit 3 ver-
schillende soorten binnenklimaat-
regulerende natuurlijke muurverven die 
absoluut vrij zijn van giftige stoffen. Ook 
deze natuurlijke muurverven geven de 
mogelijkheid om wanden en plafonds 
individueel vorm te geven en te decoreren.

1. Technostuc LeemColor leemverf
LeemColor is een natuurverf op basis van 
zeer fijne leem waarbij u zich geen zorgen 
meer hoeft te maken over schimmels en 
condensvocht. Waarbij de kleimineralen 
tevens een luchtzuiverend effect hebben. 
LeemColor laat zich zeer eenvoudig 
verwerken en zorgt voor regulerende,  
milieuvriendelijke, schimmelvrije én vooral 
gezonde afwerkingen. LeemColor eigent 
zich fantastisch voor creatieve decoratieve 
uitingen, zoals wistechnieken, sjabloneren 
en tamponeren. Geef uw fantasie de vrije 
loop.

2. Technostuc KalkColor kalkverf
KalkColor is natuurverf op basis van 
putkalk. Dit is een zeer oude productie-
techniek waarbij de uit de Zwitserse Alpen 
gewonnen zeer zuivere kalksteen wordt 
gebrand en gedurende een lange tijd, circa 
6 maanden tot één jaar, onder water staat. 
Dit is een techniek die al door de Romeinen 
werd toegepast voor hun beroemde 
frescoschilderingen. Het water wordt door 
de kalk tot in de fijnste deeltje opgenomen. 
Er ontstaat een zeer prettig verwerkbare, 
goed dekkende en vooral smeuïge 
muurverf, die droogt op de wand of het 
plafond doordat er lucht bij komt, maar 
zeer lang houdbaar is in de emmer.

3. Technostuc KlimaColor silicaatverf
KlimaColor is een natuurlijke muurverf voor 
minerale ondergronden. Een wand- en 
plafondverf met 'ademende' en 
vochtregulerende eigenschappen. 
KlimaColor draagt bij aan een gezonder, 
aangenamer én kleurrijker binnenklimaat. 
KlimaColor is een natuurverf op basis van 
silicaat. Dit ontstaat door de verhitting van 
kiezels en zand. Het vormt geen 
afdichtende laag maar versteent met 
minerale en steenachtige ondergronden. 
KlimaColor is reukloos, emissie- en 
oplosmiddel vrij.  Zo ontstaan 'ademende' 
en dampregulerende oppervlaktes, die 
bijdragen aan een gezonder en aangenamer 
binnenklimaat. KlimaColor muurverf is zeer 
egaal van kleur, droogt mat op én is 
afwasbaar.  

vervolg van voorzijde
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Raadpleeg voor meer 
informatie over de  

natuurlijke muurverven 
de Technostuc 
productbladen.

www.technostuc.nl

Technostuc systemen
Buro Robing Design b.v.
Bedrijvenpark Twente 322e
NL-7602 KL  Almelo

T: +31 (0)53 433 03 60  
F: +31 (0)53 435 21 11
E:  info@technostuc.nl  

natuurlijke muurverf

natuurverf
TechnoStuc


	Pagina 1
	Pagina 2

