
 

 

PRODUCTINFORMATIEBLAD  

Frescolithe Pearl 
 

 
OMSCHRIJVING Hoogwaardige watergedragen parelmoer effect muurverf voor binnen op basis van 

een acrylaatdispersie. 
 
EIGENSCHAPPEN  -Uniek parelmoer effect.  

-Krachtige kleuren.  
-Oplosmiddelvrij. 

   -Geurarm. 
   -Sneldrogend. 
   -Wasvast. 
   -Voor gebruik binnen. 
 
TOEPASSING Het decoratief afwerken van (accent)wanden en/of plafonds in restaurants, winkels, 

hotels, standbouw, televisie- en theaterdecors, showrooms, kantoren, woningen en 
andere representatieve ruimten.    

          
KLEUREN  24 parelmoer kleuren volgens metallics/pearl 8000 kleurenwaaier. 
 
GLANSGRAAD Zijdeglans. 
 
VERPAKKING  4 en 10 kg.      
 
BASISGEGEVENS  Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. 
   Dichtheid  : 1,2 kg/dm³.  
   Stofdroog  : na ca. 1 uur.  
   Overschilderbaar  : na ca. 4 uur. 
   V.O.S.   : klasse A/a 30 g/l (2010) max. 5 g/l.   
 
HOUDBAARHEID Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en 

vorstvrije plaats.  
  
RENDEMENT  Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 

7-9 m²/kg. 

 
ONDERGROND-  De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden,   
CONDITIES  scheuren en gaten behandelen met Decofoam of ander deugdelijk vulmiddel. 

Zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer. Na eventuele 
impregnering, de ondergrond voorbehandelen met Putop Supreme Wit of in een met 
de Frescolithe Pearl corresponderende kleur. 

 
VERWERKINGS-  -Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C. 
CONDITIES  -Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%. 
   -Goede ventilatie.    
 
INSTRUCTIES VOOR Voor gebruik goed oproeren. 
GEBRUIK Te verwerken met kwast, verfroller of verfspuit.  

Bij voorkeur verwerken met een verfspuit.      
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   Luchtspuit: Druk 3 tot 4 bar.  

Spuitopening 1,5 - 2 mm.   
Spuitafstand 20-25 cm.  

   Airmix:  Druk > 50 bar.  
Tip 4/13.  

     Compressor 3 tot 4 bar.  
     Spuitafstand: type tip x 5 
   HVLP:  Druk 3 tot 4 bar.  

Spuitopening 1.8 mm. 
 

Rollen: Nylon roller met haarlengte 13 mm of Microfiber roller met 
haarlengte 9 mm. Door het parelmoer effect en glansgraad zullen 
rolbanen eerder zichtbaar zijn.  
 
Breng Frescolithe Pearl gelijkmatig maar niet geheel dekkend aan.  
 
Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste 
resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te 
stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen 
d.m.v. een proefvlak. 

 
   Verdunning: Gebruiksklaar.  
     Afhankelijk van het doel met maximaal 10 % water verdunnen. 
    
    
REINIGING   Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren. 
GEREEDSCHAP 
 
MILIEU EN  De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende  
GEZONDHEID  gezondheid, veiligheid en milieu te houden.  
 
VEILIGHEIDS-  Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad. 
VOORSCHRIFTEN 
 
TECHNIES ADVIES Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V. 
   T : 020 6655 678 
   E : info@neverlak.nl   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als 
vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens 
tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden 
en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder 
kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar 
geldigheid. 
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