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FASSIMUR  
Gevelverf – Gevelbekleding 

 
 

Bestemming en gebruiksaanwijzingen 
FASSIMUR is een verf / bekleding op mineraal en vegetaal basis bestemd voor het 
beschermen en het verfraaien van verticale buitengevels, op nieuwe of gerenoveerde 
ondergronden. 
FASSIMUR is een synthetische bindmiddel (alkyd harsen) van de familie l, klasse 4a 
volgens de norm NBN T 22-003, vervolledigd met vulstoffen (calcium carbonaat, mica, 
gezifte perliet) en de pigmenten (Titaan dioxyde) ontwikkeld om aangebracht te worden 
op voorbereide ondergronden. 
FASSIMUR is geschikt voor de meeste ondergronden : beton, cellenbeton, cement, 
baksteen metaal. 
Is niet geschikt voor: bitumineuze, teerachtige of plastieken ondergronden. 
 
FASSIMUR bestaat in drie verschillende structuren : 
Superfine : Zonder korrel 
Fine : Met een korrel tot 0,8 mm 
Medium : Met een korrel tot 3 mm 
Voorbereiding van de ondergrond 
De ondergrond moet droog, zuinig en vet- en stofvrij zijn. 
Oude niet aanhechtende verf of bekledingslagen dienen verwij'dert te worden. 
Beschadigde ondergronden dienen hersteld te worden. 
Aanbrengen van het produkt 
Met de roi of de borstel: Geschikt voor Superfine en Fine structuren. 
ln twee of drie lagen volgens porositeit van de ondergrond. 
Eerste laag verdunnen met FASSIDRY à rate van 1J4. 
Eindl:aag verdunnen met white spirit à rate van 1/20. 
Airless: Geschikt voor aile structuren. 
ln twee lagen. 
Eerste laag verdunnen met FASSIDRY à rate van 1J4. 
Eindlaag verdunnen met white spirit à rate van 1/10. 
Graco Président systeem of gelijkaardig : Geschikt voor aile structuren. 
ln twee lagen. 
Eerste laag verdunnen met FASSIDRY à rate van 1J4. 
Eindlaag onverdund aanbrengen. 
Verbruik 
Met roi of borstel: 450 à 550 gr/m2 par per laag. 
Airless : 1.000 à 1.100 gr/m2 totaal. 
Graco : 1.200 à 1.500 gr/m2 totaal. 
Droogtijd 
Handdroog na circa 12 uren. volledige verharding na +/- 4 weken. 
Reiniging van het materiaal 
White spirit. 
Opslag 
Opslagen in een goed geventileerd lokaal, niet in de zon. 
Geldigheid : 24 maanden in oorspronkelijke verpakking. 
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Verpakking 
Bussen van 20 kg. 
Vaten van 100 kg. 
Verloren verpakking. 
Fysische eigenschappen 
Visueel aspect: mat 
Dichtheid (kg:l) : 1,22 (Superfine) 
Viscositeit (mPas.s) : 51.000 10 tours/min (rotor 7) 
Vaste stofgehalte (%) : 74,5 (Superfine) 
Asgehalte op 900°C (%) : 35,3 
Gloeiverlies op 450°C (%) : 38,6 
Doeltreffendheid 
Hechtingsproef op beton : Gemiddelde hechting : 2,96 N/mm2 (NBN B15-201) 
Waterdampdoorlatenheid : 1,21 E-07 (NIT 140) 
Waterdoorlatenheid onder druk : 0,01 gr/cm2 per dag (NBN B15-222) 
Slijtageproef (TABER) : Gemiddelde gewichtsverlies na 10 cyelus = 0,5841 gr (ASTM D 
4060) 
Versnelde veroudering (2u onder U.V., 3u onder regen, 4u aan vorst -15°C, één nacht 
onder water-20°C) : Geen verandering of ontkleuring werd vastgesteld met een visueel 
onderzoek vastgesteld. 
Kleuren 
- MAL Code 1-2 (calcul selon Executive order on the determination of code number n°31 
of may 1993 – Danish working environment service) 
- VOC: Maximale EU-waarde voor dit product 2004-42/CE (Cat. A/c): 450g/L (2007) en 
430g/L (2010). FASSIMUR bevat een VOC gehalte van 240g/L DINISO 11890. 
- FASSIMUR is beschikbaar in een gamma van 16 standaard kleuren. Het ontwikkelen 
van andere kleuren is mogelijk op aanvraag mits prijsaanpassing. (met een min. van  
200 kg) 
Ondanks de zorg die wij aan onze producten en aan onze kleurstalen besteden, kunnen 
wij geen perfecte gelijkenis tussen de tinten van deze kleurenkaart en onze product 
garanderen. 
Deze tinten zijn indicatief en kunnen variëren naar gelang de eigenschappen van het 
product, de textuur, de aard van de ondergrond en de omstandigheden waarin zij 
aangebracht worden en drogen. 
 
 
 
 
 
Waarschuwing aan de gebruikers 
De informaties uitgegeven in deze technische fiche zijn ter goede trouw gegeven en gebaseerd op onze huidige 
kennis. Zij hebben uitsluitend een indicatieve waarde en zijn dus niet binden in geval van aangerichte schade 
aan derden door het gebruik van onze producten. 
DE PEINTURES ROBIN S.A. WAARBORGT DE GELIJKENIS VAN HAAR PRODUCTEN AAN DE 
VERKOOP SPECIFICATIES. 
Deze informaties vervangen in geen geval voorafgaande proeven om zich te verzekeren van de compatibiliteit 
tussen ondergrond en KENITEX, dit voor elke toepassing. 
Het Iigt aan de gebruiker zich te inlichten over de plaatselijke wetgevingen en om de nodige toelatingen te 
bekomen, indien nodig. 
De gebruikers moeten nagaan of ze in bezit zijn van de laatste uitgave van dit document. De PEINTURES 
ROBIN S.A. staat ter beschikking voor verder informatie. 
 


