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Watergedragen schoolbordenverf. 
 
Toepassing 
• Voor vernieuwen en herstellen van delen die met 

krijt beschreven worden 
• Schoolborden 
• Leiborden 
• Schooltafels 
• Tafeltennistafels 
• Wanden 
• Gebruik binnen en overkapte buitenplaatsen 

(overdekte terrassen) 
• Eindlaag over Jansen Edel-roest als magneetverf 
 
Eigenschappen 
• Met alle soorten krijt beschrijfbaar (behalve 

oliekrijt) 
• Snel drogend 
• Goed te reinigen 
• Niet reflecterend 
• Mat 
 
Product 
Bindmiddelbasis: Acrylhars 
 
Kleuren:  Groen (ca. S 7020-G10Y) zwart 
 
Verpakking:   375 ml en 750 ml 
 
Verbruik: Ca. 8-10 m2/ltr afhankelijk van de 

ondergrond en applicatie-
methode 

 
Glansgraad:  Mat 
 
Dichtheid:  Ca. 1,1 g/cm3 

 
Verdunning:  Water 
 
Opslag:  Koel, goed afgesloten, vorstvrij en  
 tegen zonlicht beschermd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Applicatie 
Met lakviltrol en spuit. 
 
Hogedruk  
Opening:  1,5 mm 
Luchtdruk:  3-5 bar 
Verdunnen met max.  5% 
 
HVLP:  
Opening:  1,5 mm 
Luchtdruk:  0,55 bar 
Verdunnen met max.  10% 
 
Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met 
schoon water. 
 
Temperatuur 
Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en  
objecttemperatuur. Niet in de volle zon. 
 
Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid) 
Duimvast:  Na ca. 15-20 min 
Overschilderbaar:  Na ca. 12 uur 
Beschrijfbaar:   Na ca. 24 uur 
 
Ondergrond 
De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, 
stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn. 
 
Goed hechtende oude verflagen 
Reinigen en goed opschuren korrel P320. 
Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen Vista Aqua 
Schoolbordenverf aanbrengen. 
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur. 
 
Goed hechtende dispersie muurverven 
Reinigen. Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen 
Vista Aqua Schoolbordenverf aanbrengen. 
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur. 
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Nieuw hout of houtachtige materialen 
1e laag Vista Aqua Schoolbordenverf, max 10% 
verdunnen met water, eventueel met Jansen Acryl 
Lakplamuur hele vlakken plamuren. 
Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen Vista Aqua 
Schoolbordenverf aanbrengen. 
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur. 
 
Hard PVC, polyester, HPL, Melamine en zink 
Met Südwest Zink- en Kunststofreiniger reinigen. 
Goed naspoelen met schoon water en laten drogen. 
(Raadpleeg het technisch merkblad van Südwest 
Zink- en Kunststofreiniger). 
Een laag Südwest Acryl All-Grund aanbrengen. 
Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen Vista Aqua 
Schoolbordenverf aanbrengen. 
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur. 
 
Aluminium (niet geanodiseerd) 
Reinigen met Südwest Koper- en Aluminumreiniger. 
Goed naspoelen met schoon water en laten drogen. 
(Raadpleeg het technisch merkblad van Südwest 
Koper- en Aluminiumreiniger). 
Een laag Südwest Acryl All-Grund aanbrengen  
Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen Vista Aqua 
Schoolbordenverf aanbrengen. 
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur. 
 
Magneetverf systeem 
Ondergronden voorbehandelen als hierboven 
vermeld . 
Een laag Jansen Edel-Roest Basismateriaal (1) ca. 
400 gram/m² per laag aanbrengen. 
Drogen ca.6 uur. 
Tweede laag Jansen Edel-Roest Basismateriaal (1) 
ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen. 
Drogen ca.6 uur. 
Derde laag Jansen Edel-Roest Basismateriaal (1) 
ca. 400 gram/m² per laag aanbrengen. 
Drogen ca.6 uur. 
Afhankelijk van de ondergrond 1-2 lagen Vista Aqua 
Schoolbordenverf aanbrengen. 
Droogtijd tussen de lagen minimaal 12 uur. 
 
 
 
 
 

Bijzondere aanwijzing 
Het lichte verkrijtingsproces van de verf is 
noodzakelijk voor een langdurige en goede reiniging. 
Eventueel zichtbaar achterblijvende residuen van 
het geschrevene zijn geen krijtresten, maar ontstaat 
bij zeer harde krijtsoorten, door het opglanzen van 
het matte uiterlijk. 
Ook olie- en waskrijt laten sporen achter die moeilijk, 
dan wel niet, verwijderd kunnen worden. 
 
Beschermende maatregelen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen 
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot 
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
6-9-2022. 

http://www.veiligmetverf.nl/

