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Productinformatie 
vitral V50 CTG 500 is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije thermo 
keramische membraan coating, die speciaal is ontwikkeld om een gezond 
woonklimaat binnenshuis te creëren.  
 

Features/Strekking: 
vitral V50 is gebaseerd op een hoogwaardige water- verdunbare 
acrylaatdispersie, die naast een groot aandeel wit pigment titaandioxide 
ook enkele hulpstoffen bevat. Micro keramische bolletjes optimaliseren 
bouwfysische eigenschappen en vergemakkelijken de verwerking.  
 

Basis: 
vitral V50 een hoogwaardige waterverdunbare acrylaatdispersie, die naast 
een groot aandeel wit pigment titaandioxide ook enkele hulpstoffen bevat. 
Micro keramische bolletjes optimaliseren bouwfysische eigenschappen en 
vergemakkelijken de verwerking.  
 

Technische gegevens: 

kleur diverse dekkende kleuren 

aanbrenggereedschap  kwast, roller of spuitapparatuur 

verwerkingstemperatuur min. +5 °C 

droogtijd (20 °C; RL 65 %) ca. 8 uur tussen twee lagen 

glansgrad zeer mat 

dekkracht klasse 2 (300 μm droge laagdikte) 

slijtvastheid bij vochtbelasting klasse 2 

krijtweerstand klasse 2 

 

Ondergrond: 
Geschikt voor alle draagkrachtige, droge, schone, roest- en vetvrije 
ondergronden, alle pleisterlagen en minerale ondergronden, intacte oude 
verflagen, beton, hout, metaal, kunststof, textiel en schuimstoffen.  
• Uitmuntende hechting 

• Lichte verwerking 

• Geringe neiging tot vervuiling 

• Reducering van spannins- en haarscheuren 

• Voorkomen van schimmelvorming 

 

Ondergrondvoorbehandeling:  
Deondergrond moet vast, droog, schoon, draagkrachtig en vrij van uitbloei- 
ingen, sinterlagen of scheidingsproducten zijn. Aanwezige afwerklagen die 
niet-draagkrachtig zijn moeten worden verwijderd; hechtingsbelemmeren- 
de stoffen moeten worden verwijderd door middel van bijvoorbeeld 
wassen, aanzuren en of schuren. Poreuze, sterk zuigende of zandende 
ondergronden moeten worden voorbehandeld met primolux P20.  
 
Corrosiegevoelige ondergronden zoals diverse metalen moeten vooraf 
met een geschikte metaalprimer worden voorbehandeld. Oude verflagen 
moeten worden gereinigd en geschuurd. Scheuren en andere 
beschadigingen in het oppervlak moeten vooraf vakkundig worden 
gerepareerd.  
 
Voor het afwerken van beton in de zin van betonbescherming is een 
passende voorbehandeling noodzakelijk. Een duurzame hechting op 
oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan niet gegarandeerd worden. 
(Aanbeveling van onze zoutbestendige renovatiepleister aerius FP310.) 

 
 
 
 

Verwerking: 
vitral V50 kan door middel van kwasten, rollen en of spuiten worden 
aangebracht. Bij een eerste behandeling zijn minimaal twee lagen nodig. 
De coating is gebruiksklaar ingesteld. Bij het gebruik van airless-
spuitapparatuur moeten de richtlijnen en gebruiksaanwijzing van de 
leverancier van deze apparatuur in acht worden genomen.  
 
Bij zeer ruwe ondergronden of bij het gebruik van spuitapparatuur kan de 
gewenste verwerkingsviscositeit met behulp van een kleine hoeveelheid 
water ingesteld worden. Op grond van de relatief grote aandeel van 
keramische bolletjes is een nozzle van 0.019 of groter noodzakelijk. De 
materiaaldruk is maximaal 100 bar. Eventuele filters in de 
spuitapparatuur uitnemen of vervangen door zeer grofmazige filters.  
 
Bij de verwerking en de droging mag de temperatuur niet lager dan +5°C 
zijn.  
 
Voor gebruik en bij langere arbeidsonderbrekingen dient het materiaal 
direct voor het gebruik te worden opgeroerd. Bij een gemiddelde 
temperatuur van 20°C en luchtvochtigheid van 65% is de benodigde tijd 
tussen twee lagen ca. 8 uur.  
 

Reiniging: 
Kwasten en rollers direct na het gebruik reinigen met water. 

Spuitapparatuur schoonmaken volgens voorschrift van de leverancier. 

Eenmaal aangedroogd materiaal is in veel gevallen alleen mechanisch te 

verwijderen. 

 

Materiaalverbruik: 
Het verbruik is ongeveere 300 ml/m2. Bij grove structuren of 
zuigoppervlakken kan de verbruikshoeveelheid verschillen. 
Maak zo nodig een patroonoppervlak op ruwe / grove en / of sterk 
absorberende oppervlakken om het exacte verbruik te bepalen. 
 

Opslag en houdbaarheid: 
Bij een droge, tegen vorst beschermde opslag in de originele, gesloten 
verpakking, minimaal 12 maanden houdbaar.  
 

Veiligheidsmaatregelen: 
De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van de 
gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de 
etiketten dienen in acht te worden genomen. 
 
Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze pro- 
ducten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven 
voor de kwaliteit van onze producten zo lang ze binnen onze verkoopen 
leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking. 
Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruit- 
gang betekenen, behouden wij ons voor. 
 
Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in dit 
blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele 
octrooien alsmede bestaande wetten en bepalingen, die bijvoorbeeld 
ongevallenpreventie en de gezondheidsbescherming betreffen dienen 
door de ontvanger van onze producten onder eigen verantwoording in acht 
te worden genomen.  
 

 
Wil je advies? Neem contact met ons op. We helpen je graag! 


