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BESCHRIJVING 
Uniwall 1KPU Matt is een transparante vernis voor binnenshuis, speciaal ontwikkeld om vrijwel alle 
decoratieve afwerkingen van Stoopen & Meeûs te beschermen tegen vlekken en vervuiling door 
aanraking.  Voor het aanbrengen op specifieke producten, steeds de handleiding en/of de technische 
fiche van de betrokken decoratieve afwerking raadplegen.  Niet geschikt voor zwaar belaste 
oppervlakken.   
 
ONDERGROND 
De voorbereiding van de ondergrond is afhankelijk van de betrokken decoratieve afwerking. 
 
De ondergrond (de decoratieve afwerkingslaag) moet droog, stevig, stabiel en vormvast zijn en vrij van 
stof, vuil, olie, vet, solventen, lijmresten en loszittende deeltjes.  
 
VOORBEREIDING 
Voor gebruik Uniwall 1KPUMatt krachtig met de hand of mechanisch op een laag toerental mengen. 
 
 
APPLICATIE 
1 laag Uniwall 1KPUMatt aanbrengen. Bij intensiever gebruikte oppervlakken, 2 lagen aanbrengen.   
Elke laag gelijkmatig aanbrengen (niet met verfrol bij LimePaint en Claypaint). 
De getoonde kleuren op marketingmateriaal of foto’s kunnen verschillen van de uiteindelijke kleuren op 
de muur.  De uiteindelijke kleuren zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode, de textuur, de glansgraad 
van het materiaal, het licht ... Ook andere kleuren in de omgeving en de intensiteit ervan beïnvloeden de 
uiteindelijke kleuren. 
 
Daarom raadt Stoopen & Meeûs aan om, vooraleer het volledige werk uit te voeren, altijd eerst enkele 
representatieve tests te doen, rekeninghoudend met het type en de staat van de ondergrond.    
. 
 
TECHNISCHE KENMERKEN 
 
 
Leveringsvorm Transparant  
Soortelijk gewicht  1,0 tot 1,1 g/ml 
pH 8 tot 9 
Verbruik 1KPUMatt ± 100 ml/m², afhankelijk van de poreusheid en de ruwheid van het 

oppervlak en van het absorptievermogen van de ondergrond. 
Droogtijd Kleefvrij: 4 uur na het aanbrengen (drogingscondities: 20 °C en 50 % 

luchtvochtigheid). 
Uithardingstijd Volledig uitgehard na 7 dagen   
Temperatuur en 
luchtvochtigheid 

Verwerkingstemperatuur: 10 °C - 30 °C 

Aanbevolen 
gereedschap 

Rol, borstel, spons  

Reiniging gereedschap Warm water met zeep 
Reiniging en onderhoud 
van het oppervlak 

Afwasbaar 7 dagen na het aanbrengen van de laatste laag.  Geen 
reinigingsmiddelen gebruiken.  Alleen water en zeep gebruiken. 

Houdbaarheid 12 maanden (zie verpakking). In de ongeopende originele 
verpakking en vorstvrij bewaren (5-25 °C). Beschermen tegen direct 
zonlicht. 
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VOORZORGSMAATREGELEN 
 
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 
 
Bevat: 1,2-benziothiazol-3(2H)-one.  Kan een allergische reactie veroorzaken. 
 
VOC: 14,2 g/l – category A/g with a VOC limit of 30 g/l 
 
 
OPMERKING 
Stoopen & Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen 
enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf 
aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de goederen.   De in deze technische fiche verstrekte 
informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking, de 
laatste versie van de handleiding (indien van toepassing),  de technische fiche en het 
veiligheidsinformatieblad. 
 
Stoopen & Meeûs N.V. 
Van Praetstraat 22 
2660 Hoboken 
Belgium 
VAT : BE0450 824 623 
www.stoopen-meeus.com 
info@ 


