
 
 

TASSILI verf voor binnen (satijn of mat) 
 

100 % ECOLOGISCHE GESATINEERDE OF MATTE NATUURVERF 

 

Referentie : 462 0800 52 Satijn – 461 0800 52 Mat                          Uitgave : maart 2010 

 

VOORSTELLING : 

Afwerkingsverf gesatineerd of mat, op basis van emulsie uit natuurlijke en hernieuwbare 

grondstoffen. 

Samenstelling : zonnebloem-, ricinus- en hennepolie, cellulose, caseïne, water, 

calciumcarbonaat, kaolien (mat), talk (mat), titaan, dennenhars,  soja lecithine. 

 

TINTEN EN VERPAKKINGEN : 

Inkleuring met behulp van Natura ecologische kleurstoffen of, bij gebrek, met onze VOC-loze 

kleurstoffen.  Meer dan 5000 tinten beschikbaar 

Verpakking van 1L, 2.5L en 10l. 

 

MILEUKWALITEITEN (Laboratoires Natura): 

Geen uitwaseming van synthetische vluchtige organische stoffen (VOC), de planten geven 

van nature een uiterst geringe hoeveelheid natuurlijk VOC af. 

Geen solventen, geen co-solventen. 

Bevat geen van aardolie afgeleid product. 

Geen uitstoot van broeikasgas bij de productie van de grondstoffen  (duurzame 

ontwikkeling). 

Gering energieverbruik bij de productie (koude emulsie). 

De verpakkingen en de verfresten, trouwens composteerbaar, worden beschouwd als 

huishoudelijk afval. 

Het afvalwater voortkomend uit het reinigen van het gereedschap is  bio-afbreekbaar. 

 

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN : 

Binnendecoratie 

Stralende witheid, heel lichte geur. 

Geen vergeling in donkere ruimten. 

Micro-poreus (+ dan 300g/m²/24u bij systeem op Natura Grondverf.) 

Diepe, gelijkvormig mat of fluweel satijn met decoratief aspect. 

Uitstekend dekkend vermogen – Eén laag op homogene grondlaag. 

Droogtijd die toelaat grote oppervlakken in de verf  te zetten zonder herneming in mat. 

MAT : Afwasbaar (na verharding tot in het hart van de film, dwz na ongeveer 10 dagen 

minimum). 

GESATINEERD : Afwasbaar (na verharding tot in het hart van de film, dwz na ongeveer 10 

dagen minimum). 



 

AANBEVOLEN GEBRUIKEN : 

Muren, plafonds, binnenkozijnen. 

Alle ruimtes waar een complete afwezigheid van enige toxiciteit  en geuren, tijdens en na het 

schilderen, vereist wordt. 

Ondergronden : gips, gipscartonplaten, Fermacell, degelijk gegrondeerd met Tassili Primaire. 

Behangpapier, glasvezel, hout degelijk gegrondeerd met Tassili Impression grondverf. 

Oude verven: na licht schuren om de glans weg  te nemen. 

 

NIET GEBRUIKEN : 

Op condenserende of constant vochtige ondergronden, noch in volle zon of op een 

oververhitte ondergrond. 

Buiten of in de vochtige ruimten (in dat geval de Tassili bin/buit gebruiken). 

Algemeenheden : de aanwijzingen voor het aanbrengen en diverse aanbevelingen lezen op 

pagina 7. 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN BIJ 20°C : 

 

Viscositeit Densiteit NFT 

30020 

Droge stof 

gehalte in Vol 

Droge stof 

gehalte in gewicht 

 

Thixo Brookfield 

4000 mpas 

Satijn : 1,3 

Mat : 1,5 

Satijn : 43 % 

Mat : 52 % 

Satijn : 56% 

Mat : 65 % 

 

 

BEWARING: 1 jaar in originele ongeopende verpakking (temperatuur > 5°C en < 30°C). Na 

deze termijn, visueel controleren, en na mengeling, of het product conform is. 

 

HYGIENE EN VEILIGHEID: Fiche met veiligheidsvoorschriften op aanvraag. 

 

EIGENSCHAPPEN VAN DE DROGE FILM: 

Rendement  wit en pastel:      14m²/l op gegrondeerde ondergrond. 

Verbruik wit en pastel:             70ml/m² op gegrondeerde ondergrond. 

Rendement felle en donkere tinten:   11m²/l op gegrondeerde ondergrond. 

Verbruik felle en donkere tinten:        90ml/m² op gegrondeerde ondergrond. 

NB: felle en donkere kleuren zijn minder dekkend en moeten dus iets dikker aangebracht 

worden dan wit en pastel tinten. 

Aangeraden dikte van de droge film:                         50 tot 75 micron. 

 

Hechting Hardheid Afwasbaarheid Soepelhied helderheid 

Uitstekend Goed (volledige 

uitharding na 

10dagen) 

Goed (na 

volledige 

uitharding) 

Goed Satin: 12%op 60° 

50% op 85° 

Mat: <3% 

 

 

VOORBEREIDING VAN DE VERF: 

Krachtig roeren tot een egale viscositeit verkregen wordt. 

1L / 2.5L : met roerstok van 5cm breed en ongeveer 40 cm lang. 

10L : verfmixer op lage snelheid. 

 

 



MATERIAAL: 

Borstel, kortharige- of lakrol, airless of schilderpistool. 

 

 

 

 

VERDUNNING: 

Verdunner Luchtdruk Airless Borstel en Rol 

Water 10% 5% Indien nodig, 3% op eerste laag 

 

DROGING: 

Stofvrij Droog Overschilderbaar Omstandigheden 

Wit & pastel: 

30min 

Felle & donkere 

tinten: 2 uur 

Wit & pastel: 1uur 

Felle en donkere 

tinten: afhankelijk 

van de gebruikte 

pigmenten 

Wit & pastel: 24 uur 

Felle & donkere 

tinten: 48 uur 

Temperatuur: 23° C 

 

Relat. Vochtigheid: 65% 

 

1° laag op homogene ondergrond 

NB: de overschilderbaarheid is rechtstreeks afhankelijk van  temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid. 

 

 


