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M U R O S E C 

 
 
SAMENSTELLING:   
Synthet ische hars opgelost  in een mengel ing van solventen en pigmenten.  
 
EIGENSCHAPPEN EN 
GEBRUIK:   
MUROSEC is k laar voor gebruik.  Wordt  rechtstreeks op een vocht ige ondergrond 
aangebracht ,  kan zel fs op een doordrengde ondergrond met afv loeiend water worden 
ui tgesmeerd zoals op ple isterwerk,  cementbezett ing,  mortels,  steen,… en vormt een 
scherm tegen de vocht igheid.   Geeft  tevens een aanvaardbaar u i tz icht  aan de 
ondergronden, want deze wordt  aangebracht  a ls een normale verf  en heeft  omwi l le van 
haar p igmentat ie een goede dekkracht .   
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN :  
MUROSEC moet in 1 dikke laag tot  verzadiging worden aangebracht.  
Al le b innenwanden van een gebouw die vochtproblemen hebben kunnen met 
MUROSEC behandeld worden en di t  van de kelder tot  de zolder ing.  
MUROSEC kan ook onder bepaalde voorwaarden bui ten gebruikt  worden :   
-  op z ichtbare ondergronden (deze dienen vr i j  te z i jn van ondergegraven isolat ie 
e lementen),  
-  de pr imer moet verpl icht  overschi lderd worden met een laag pl io l iet  verf  Acryton 
binnen de 24 uren na het  aanbrengen van MUROSEC. 
MUROSEC bi j  voorbaat b innen gebruiken.  Verschi l lende soorten vocht igheid kunnen 
optreden: 
 -  voct inzi jpel ing door de muren. In d i t  geval  de muren aan de bui tenkant behandelen.  
-  Condensat ievocht op de muren te wi j ten aan een s lechte ver lucht ing van de lokalen:  
in d i t  geval  de lokalen voldoende ver luchten en eventueel  een termische isolat ie 
aanbrengen. 
-  kelders onder het  grondniveau en in permanent contact  met vocht ige bodem dat een 
permanente vocht igheid veroorzaakt .  Oplossen met MUROSEC 
 -  Bui tengevels,  raamomkader ingen, deuromgevingen en vocht ige hoeken :  Oplossen 
met MUROSEC 
 

MUROSEC voorkomt door haar vochtbestr i jdende eigenschappen: schimmels,  
afschi l feren van ple ister ,  afschi l feren van verf lagen of  van behangpapier.   
Na behandel ing met MUROSEC mogen de muren :   
-  zo bl i jven:  bv.  in kelders,  
-  afwerken met een product  naar keuz:  behangpapier,  Robincry l ,  Acryton,  Crépis… 
De droogt i jd hangt af  van de vocht igheidsgraad van de ondergrond. In de meeste 
geval len is  een behandel ing mogel i jk  na 24 uren.  
Wordt  met ro l  of  kwast aangebracht zonder  verdunning op de vocht ige ondergrond, zel fs 
op verzadigde ondergronden. Het is  noodzakel i jk  om de volgende voorbehandel ing te 
voorzien:   
-  b lazen verwi jderen met een stalen borstel ,  
-  afschi l ferende verf lagen verwi jderen,  
-  loshangende of  beschimmelde behang af t rekken. 
-  o l ieverven of  synthet ische verven verwi jderen met afbi j t  DECAP 1300. 
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VEILIGHEID: 
MUROSEC bevat solventen en moet zoals a l le synthet ische producten aangebracht  
worden in een goed gevent i leerde kamer.  
Flashpoint  l igt  hoger dan 21°C en lager dan 55°C. Ontvlambaar product .  
Bevat geen enkele schadel i jke stof  en er val t  geen enkele dermatologische verwikkel ing 
te vrezen bi j  aanraking met het  product .  
  
REINIGING:  White Spir i t  of  Synthet ische Thinner  
 
KLEUREN:  gr i js  
 
RENDEMENT:   ± 6 m²/ l i  
 
VERPAKKINGEN:   750 ml – 2,5 l t r  
 
VOC : Overeenkomstig EU richtlijn 2004/42/CE (Bijlage II) 

Grenswaarde voor dit product binnen de EU ( cat.(Cat A/i)): 600g/l(2007) /500g/l ( 2010). 
Dit product bevat max. 402g/l VOC. 

 
 
 
 
Nota : Deze technische fiche vervangt alle voorgaande die betrekking hebben op hetzelfde product . Het is de taak van 
de gebruiker om zich ervan te vergewissen dat hij wel in het bezit is van de laatste versie.  De informatie opgenomen in 
deze fiche hebben een algemene indicatieve waarde en kunnen behoorlijk technisch advies over de staat van de 
ondergrond niet vervangen. 
 


