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ROBINPERLE 
    Zelfreinigende gevelverf 
 
SAMENSTELLING:  
Copolymeer acrylaat en siloxaan hars. 
 
UITZICHT: 
Extra mat 
 
OMSCHRIJVING: 
Gevelverf voor het herschilderen van oude acrylaat, silicaat of pliolietverven en nieuwe ondergronden zoals steen, 
cementgevels en kalksteen. 
ROBINPERLE kan ook binnenshuis toegepast worden 
 
EIGENSCHAPPEN: 
Densiteit:    1,50 
Viscositeit:    6500 CP viscositeitmeter HAAKE rotor n° 1 
Silicone hars, waterafstotend, hoogwaardig parelend effect. 
Snelle verwijdering van regenwater en spoelt zo niet hechtend vuil mee. 
Uitstekende weersbestendigheid en weerstand tegen micro organismen 
Geurloos 
Uitstekende waterdampbestendigheid: SD = 0,03 
Uitstekend water afstootbaarheid: W = 0,08 (kg/m2 h1/2) 
Uitstekende weerstand tegen UV 
Bestand tegen natte wrijvingen conform klasse 2. 
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
Gebruiksklaar 
Uiterst geschikt voor kwasten of aanbrengen met de rol. ROBINPERLE wordt met de kwast, de rol of verneveling 
aangebracht. 
ROBINPERLE wordt in 2 lagen aangebracht met een maximale verdunning van 5% water. 
Oude ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden. 
Niet hechtende onderdelen verwijderen. 
Aan de oppervlakte liggend vuil moet worden geborsteld. 
Oppervlakten die aangetast zijn door zwammen of schimmels moeten eerst met NOMOSS behandeld worden (zie 
technische fiche voor gebruik). 
Metaal moet voor behandeling geïsoleerd worden met FERRO PRIMER L-2203. 
Nieuwe en verkrijtende ondergronden moeten met ROBINPERLE FOND gehecht worden.  
Dit product is klaar voor gebruik. 
In geval van een sterke opname door de ondergrond raden we aan om  
deze eerst te behandelen met een laag ROBINPERLE FOND. Aanbrengen tot verzadiging.  
Voor oude acrylaat of silicaatverven raden we aan om de eerste laag met 10% water te verdunnen. 
 
VOORZORGMAATREGELEN: 
Niet in volle zon aanbrengen of wanneer de buitentemperatuur lager ligt dan 5°C. 
Ideale weersomstandigheden: tussen de 10°C en 30°C buitentemperatuur. 
Buiten dit applicatievenster kunnen er neveneffecten ontstaan. 
Bewaart 1 jaar in zijn ongeopende originele verpakking. Vorstvrij bewaren. 
 
DROGING: 
4 uren bij 20° en een maximale relatieve vochtigheid van 65%. 
Overschilderbaar na 4 uren. 
 
REINIGING:    water 
 
RENDEMENT:      6 tot 8 m² per liter 
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KLEUREN:  
- wit 
- Alle kleuren uit onze kaart “AL Letzenbuerg” op aanvraag. 
- Uit de Robinmix waaier: alle kleuren, behalve de kleuren eindigend op volgende codes: 4, 5, 9, 10 en serie E25 die niet 
gemengd kunnen worden. Alle andere kleurenkaarten op aanvraag. 
- Voor andere kleuren raadpleeg onze kleurenlaboratorium op het NR: 00352 23 63 23-33 
 
VERPAKKINGEN:    1 ltr – 4 ltr – 12,5 ltr 
 
VOC:  
EU waarden voor dit product (Cat.IIA/i): 140g/l(2007) - 140g/l(2010) De huidige waarde voor dit product bedraagt 77g/l. 
 
 
 
 
 
 
 
OPMERKINGEN: Alle waarborgen op deze verf vervallen indien ze getint worden met andere mengpasta’s dan deze die 
door Robin verkocht worden. 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste 
editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste 
omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 
 
 
 
 


