
 

 

PRODUCTINFORMATIEBLAD  

Lithox SB  
 

 
OMSCHRIJVING Watergedragen extreem matte muurverf met lange opentijd voor binnen op basis 

van gemodificeerde siliconen.  
 
EIGENSCHAPPEN  -Hoge dekkracht. 
   -Extreem mat.  
   -Spanningsarm.   

-Waterdampdoorlatend.  
   -Lange open tijd.  
   -Zeer gemakkelijk verwerkbaar. 
   -Het effect van strijklicht is beperkt.  
   -Voor gebruik binnen. 
 
TOEPASSING Geschikt voor oppervlakken die gevoelig zijn voor strijklicht. 

Toepasbaar op minerale ondergronden, zoals beton, gipskartonplaten, metselwerk, 
gips- en spuitpleisters, glasvlies en bestaande goed hechtende (muurverf)lagen.  

         
KLEUREN  Wit en pastelkleuren.  
 
GLANSGRAAD  Mat (ca. 1 GU).  
 
VERPAKKING  4 en 10 liter.    
 
BASISGEGEVENS  Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. 
   Dichtheid  : 1,55 kg/dm³. 
   Stofdroog  : na ca. 1 uur. 
   Overschilderbaar  : na ca. 3 uur. 
   V.O.S.   : klasse A/a 30 g/l (2010) max. 10 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: 

ca 9 m² per liter.  

 
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. 
Gipskartonplaten, beton, baksteen en licht zuigende pleisterlagen zonder 
voorbehandeling af te werken.   

 
VERWERKINGS-  -Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C. 
CONDITIES  -Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%. 
   -Goede ventilatie.   
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Voor een optimaal resultaat LITHOX SB in twee lagen aanbrengen. Bij normaal 
zuigende ondergronden de eerste laag LITHOX SB met maximaal 10% water 
verdunnen. De afwerklaag met maximaal 5 % water verdunnen. Sterk zuigende, 
zanderige en poreuze ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer, 
vervolgens afwerken met twee lagen LITHOX SB. 

 
INSTRUCTIES VOOR Voor gebruik goed oproeren. 
GEBRUIK  Gemakkelijk te verwerken met kwast, verfroller of (HVLP) verfspuit. 
 
   Airless  : druk 180-190 bar. Tip 5/15. 
   Luchtspuit : druk 3 bar. Spuitopening 1,5 - 2 mm. 
 
   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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