
MagneetVerf – Technisch Merkblad

1 Beschrijving:

MagneetVerf is een donkergrijze muurverf op waterbasis voor gebruik binnenshuis. Doordat
MagneetVerf (niet roestend) ijzerstof bevat, trekt een vlak dat is beschilderd met MagneetVerf,
magneten aan. 
Een (stuk van) een wand dat is beschilderd met Magneetverf kan worden overgeschilderd met elk
gangbaar type verf in elke kleur, of kan worden behangen (gebruik hierbij uitsluitend Neodym
magneten).
Doordat het ijzeraandeel per vierkante centimeter lager is dan bijvoorbeeld de deur van een
koelkast, wordt gebruik van betere magneten aanbevolen. Foliemagneten werken altijd goed.
Gecertificeerd veilig: Europese veiligheidsnorm kinderspeelgoed EN 71-3.

2 Toepassingsgebieden:

Kantoor: als presentatiewand waarop grote tekeningen, affiches, of ontwerpen getoond kunnen
worden, of bijvoorbeeld  processen getoond kunnen worden. Kamerbreed en onzichtbaar achter
witte verf.
Kinderkamer: als speelveld aan de muur. Zonder punaises, spelden of plakband alles overal
ophangen. MagneetVerf leent zich hier bij uitstek ook voor creatief gebruik: maak een kleurige
(magnetische) boom, een voetbal of een hart.
Keuken: naast de koelkastdeur nu ook een berichtenbord aan de muur. Of op een kast. Alles wat
schilderbaar kan gebruikt worden om een magnetisch vlak te maken om berichten, tekeningen,
bonnetjes of telefoonlijstjes op te hangen

3 Gebruiksaanwijzing:

GOED roeren tot er een homogene massa ontstaan is.
Max. met 5% water verdunnen.
Gebruik MagneetVerf bij kamertemperatuur. Na 4 uur overschilderbaar met zichzelf.  Drie lagen is
doorgaans toereikend voor de meeste magneten. Voor een extra sterke werking, breng een
vierde laag aan en/of gebruik extra sterke magneten. Meerdere/dikkere lagen versterken de
magnetische werking (magnetische sterkte is afhankelijk van de uiteindelijke dikte van de
verflaag in combinatie met de sterkte van de gebruikte magneten).
24 Uur laten drogen voor aanbrengen afwerklaag. Bij twijfel eerst een testvlakje maken en testen
met magneten.
LET OP: zwakke magneten werken niet goed!
Voor glad resultaat: strijk met een spaan of wisser bij het aanbrengen elke laag glad tijdens het
aandrogen. Kan ook geschuurd worden na droging (stofmasker dragen). Let op: hierbij eerst
extra laag opzetten.
Hele gladde ondergronden zorgen voor minder grip op de magneten.

4 Ondergrond:

Prepareer ondergrond zoals bij gewone muurverf. Ondergrond zo vlak mogelijk prepareren;
vermijd vette, onregelmatige of sterk zuigende ondergronden. Houten, zuigende, gelakte, gladde
of MDF ondergrond: eerst behandelen met geschikte grondverf en/of hechtmiddel. Behang het
oppervlak eerst als de MagneetVerf later verwijderd moet kunnen worden.
Direct toepasbaar op niet-zuigende ondergonden als (behandeld) steen, pleisterwerk, hout,
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papier en karton. 
Magneetverf is ook prima toepasbaar op gebogen ondergronden als pilaren, mits de magneet
voldoende contact met de ondergrond maakt.

5 Verbruik:

6 m> (één laag)
2 m> (drie lagen)
1 Tot 2 lagen zijn toereikend bij het gebruik van foliemagneten.
Een vierde laag kan, afhankelijk van het type magneet, de magnetische werking versterken. De
sterkste magneten zijn zgn. Neodym of Neodymium magneten.
Aanbevolen wordt eerst een testvlak te maken, vòòr de afwerklaag wordt aangebracht, om de
beschikbare magneten uit te proberen op sterkte.

6 Gereedschap:

lakroller, (schuim)roller, (schuim)kwast. Airless te verspuiten. 

7 Reinigen:

Direct na gebruik met water en zeep.

8 Bewaren:

Koel, droog, luchtdicht, vorstvrij boven 5°C.
Na openen verpakking, helemaal opgebruiken.

9 Specificaties:

Glans:

Kleur: 

Densiteit:

Dikte:

Theoretisch verbruik: 

 

Viscositeit

VOC: 

Verwerking:

Kleefvrij: 

Extra lagen: 

Afwerking: 

Eenheden:

Houdbaarheid: 

Mat
Donkergrijs
2,62
650 mu. droog
± 6m²/L/één laag.
Sterk afhankelijk van ondergrond (voorbereiding) en applicatiemethode.
Klaar voor gebruik
0 g / L
 >10°C
Na 10 minuten.
Na 4 uur
Na 24 uur
250, 500, 1000 , 2500, 5000 ml en bulk
Minimaal 18 maanden in ongeopende verpakking, droog, vorstvrij bewaard
tussen 5°C and 25°C .

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL
VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD IS AAN TE VRAGEN BIJ MAGPAINT EUROPE OF TE DOWNLOADEN OP WWW.MAGPAINT.COM
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