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Renko SUPERMAT PU XTA 
 

Watergedragen schimmelwerende muur- en plafondverf op basis van een APEO 

vrije en oplosmiddelarme acrylaatdispersie voor binnengebruik. 

 

Renko SUPERMAT PU XTA wordt in ten minste twee lagen aangebracht. Ondergrond, 

kleur en afwerkmethode vereisen soms meerdere lagen. Gebruik op synthetisch afgewerkte 

ondergrond of hout wordt afgeraden. Bij nieuwe of onbehandelde ondergrond eerst voorbehandelen 

met RENKO FIXEER of grondverf RENKO PRIMER FIXXER. 
 

Eigenschappen  

 
- Volledig matte afwerking, toepassing voor plafonds en muren, ten zeerste geschikt voor 

vochtige ruimtes waar afwasbaarheid een vereiste is;  met schimmelwerende eigenschappen 

- Toepassing op metselwerk, gipskarton, baksteen, pleisterwerk, minerale ondergrond, behang, 

glasweefsel, beton, en andere ademende ondergronden 

- Minder milieubelastend 

- Hoog dekvermogen 

- Eenvoudige verwerking 

- Oplosmiddelarm 

- Geurarm 

- Niet vergelend 

- Ademend 

- Lipofobe en hydrofobe eigenschappen  

- Krasvast (versterkt met watergedragen polyurethaan) – schrobklasse 1  (DIN EN13300) 

- Universeel overschilderbaar 

 

Technische gegevens 

. 
Vlampunt   100° C 

 

Glans 10,6 % Gardner 60° 

Supermat 

Vaste stof Ca. 62,3 % in gewicht 

Ca. 40 % in volume 

Droogtijden 20° C 65 % RV : stofdroog : ca. 1 h 

Soortelijk gewicht Ca. 1,35 g/cm³ +/- 0,10 

Rendement Ca. 8 tot 10 m² / liter 

Schimmelwerend produkt Synergetische combinatie van aromatische en heterocyclische algicide 

en fungicide werkstoffen, concentratie van < 6 0/00, reukloos 

Bindmiddel Acrylcopolymeer > 27 % 

Pigment R. titaanoxide > 18 % 

Vulstof Inerte vulstoffen > 30 % 

Oplosmiddel Water < 18 % 

VOS gehalte* Categorie A/a : 29 g / liter 

Wettelijke grenswaarde 30g /liter (2010) 

Overschilderbaar na  6 uur 

Richtlijnen Rolborstel : max. verdunning : onverdund 

Kwast : max. verdunning : onverdund 
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Airless : max. verdunning : 10 % 

Verwerkingscondities Niet gebruiken onder 5° C of boven 25°C 

Reiniging Gereedschap reinigen met water 
 

 

 

 

 

Verwerking 
Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zin voor optimale hechting. Indien nodig oude 

loszittende verfdelen verwijderen en herstellen. Opzuigende of poederige ondergronden eerst 

voorbehandelen met RENKO FIXEER 

 

 

Algemene informatie 
 

- Verkrijgbaar in 2,5 L, 5 L en 10 L verpakking 

- Verkrijgbaar in wit en op kleur 

 


