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Technische Fiche         
 
          Nr. L - 5060 
          Datum 08/2020 
 

 
 
 

LUCITE® AcryloSil plus 
 
 

Type 
 
Matte siloxaanversterkte, dispersie-gevelverf met silicaatkarakter. 
 

Toepassing 
 
Als hoogwaardige gevelverf met goede waterafstotende werking en tegelijkertijd 
waterdampdoorlaatbaarheid. Deze verenigt de positieve eigenschappen van silicaat- en 
dispersieverven. Zeer goed geschikt op minerale pleisters. Ook als renovatieverf op goed hechtende 
dispersieverven geschikt. 
 

Producteigenschappen 
− mat 

− licht vullend 

− weerbestendig 

− waterafstotend 

− waterdampdoorlatend 

− bestendig tegen industriële uitlaatgassen 

− alkalibestendig 

− gemakkelijke verwerking 

− waterverdunbaar, milieuvriendelijk en geurarm 

− aan te kleuren met het MixPlus mengsysteem volgens bv. NCS en andere gangbare 
kleurencollecties  

− filmconservering, enkel buiten te gebruiken 
 
Verpakkingen:   1 Liter / 5 Liter / 12 Liter  
 
Kleuren:    Wit / 
    
    LUCITE® AcryloSil plus is met het MixPlus mengsysteem machinaal  
    in vele gangbare kleurencollecties aan te kleuren. 
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3 basissen:   1 = transparant 
    2 = halfwit 
    3 = volwit 
    Alle kleuren zijn onderling mengbaar. 
 

Technische gegevens 
 
Glansgraad:    mat / G3 volgens DIN EN 1062 
 
Droge laagdikte:  100 - 200 μm / E4 volgens DIN EN 1062 
  
Max. korreldikte:  < 100 μm / S1 volgens DIN EN 1062 
 
Waterdamp-   sd – Wert = < 0,14 m (hoog) / V1 volgens DIN EN 1062 
doorlaatbaarheid: 
 
 
Waterdoorlaatbaarheid:  w – Wert = < 0.5 [ kg / (m² · h0,5)] (gemiddeld) / W2 volgens DIN EN 
1062 
 
Dichtheid (20°C):   Basis 1 = 1,48 g/ml 
    Basis 2 = 1,56 g/ml 
    Basis 3 = 1,56 g/ml 
 
Viscositeit:    Verwerkingsklaar / Gebruiksklaar. 
 
Verbruik:    ca. 180 ml / m² / laag op gladde, licht zuigende ondergronden. 
    Op ruwe ondergronden overeenkomstig meer. 
    Het juiste verbruik door middel van een proef op de ondergrond 
    vaststellen. 
 
Verwerkingstemperatuur: minimum + 8° C (ondergrond en omgeving) 
 
Opslag:   Koel, droog en vorstvrij bewaren in de orginele verpakking. 
 
 

Verwerking 
 
Voor gebruik zorgvuldig oproeren. 
 
Droogtijden    na 4 - 6 uren oppervlaktedroog / overschilderbaar 
(bij 20°C en 65% rel.    
luchtvochtigheid):  na 24 uren regenbestendig      
    
    na ca. 5 dagen uitgehard en belastbaar. 
 
    Bij hoge luchtvochtigheid en/of lage temperaturen verlengen deze 
    droogtijden. 
 
Verwerking:   Verwerkingsklaar. Bij zuigende ondergronden tot max. 10 %  
    verdunnen met water. 
 
 
Verwerking met:  Rol, kwast, spuittechniek (Airless). 
    Het materiaal kan indien nodig met water ingesteld worden voor 
    verwerking. 
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Reiniging gereedschap:  Onmiddellijk na gebruik met zuiver water. 
    Gereedschap voor en na gebruik zorgvuldig reinigen. 
 

Ondergrondvoorbehandeling 

 
Schimmel, mos en algen restloos van de ondergrond verwijderen door middel van hogedrukreiniging. 
Na voldoende droogtijd met een fungicide product behandelen volgens de wettelijke voorschriften. 
 
Plantenbegroeiing en pollen/stuifmeel mechanisch verwijderen en/of afbranden. Vlakken grondig 
reinigen. 
 
Sinterhuid van pleisters door fluateren verwijderen, resp. etsvloeistof verwijderen en met zuiver water 
naspoelen (let op de voorschriften van de fabrikant). 
 
Pleisters met poederende oppervlakken afborstelen, fluateren en met zuiver water naspoelen. 
 
 
Nieuwe pleisters van de mortelgroepen P II en P III volgens DIN 18550: 
 
Behandelen nadat de pleister voldoende droog is (meestal 2 – 3 weken, 1 dag per mm 
pleisterlaagdikte). Herstellingen in de pleister fluateren. Ruwe pleisterstukken met LUCITE® Sealer, 
onverdund, gronderen. Bij poederende, zandende, kritische oppervlakken indien nodig 2x met 
LUCITE® Sealer, nat in nat, gronderen. 
 
Nieuw beton: 
 
Eventueel aanwezige bekistingsolie door middel van fluaat schuimwassen en dampstralen 
verwijderen. Kritische oppervlakken met LUCITE® Sealer gronderen. 
 
Oude pleisters van de mortelgroepen P II en P III met draagkrachtige oppervlakken, vaste 
voegen en voldoende hechting aan de ondergrond: 
 
Reinigen, stof, zandende lagen, mos en algen verwijderen. Schade aan de pleister vakkundig 
herstellen. Herstelde delen moeten goed uitgehard en afgebonden zijn. Deze delen fluateren en met 
zuiver water naspoelen.  
 
Onbehandelde pleisterdelen met LUCITE® Sealer, onverdund, gronderen. 
 
Metselwerk uit harde baksteen, kalkzandsteen, baksteen, volledig gevoegd metselwerk (zie 
BFS-fiche): 
 
Enkel vorstbestendige bakstenen zonder vreemde stoffen zijn geschikt voor verfwerken. Het 
metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zouten. Zoutuitbloedingen droog verwijderen, niet met 
water naspoelen. Ruwe pleisterplaatsen met LUCITE® SilicoFix, onverdund, gronderen. BFS-fiche nr. 
2 in acht nemen.  
 
Bij donkere bakstenen bestaat het gevaar van verkleuring (bv. ijzeroxyde). Deze ondergronden 
principieel met een oplosmiddelhoudend indringend fixeermiddel behandelen en in ieder geval een 
proefvlak aanleggen. 
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Reeds aanwezige, oude dispersieverflagen en kunstharspleisters: 
Niet draagkrachtige oude verflagen verwijderen. Ondergrond reinigen. Mos/algen en poederende 
lagen verwijderen (bv. hogedrukreiniging).  
Beschadigde delen bijwerken en na voldoende droging met LUCITE® Sealer, onverdund, gronderen. 
 

Laagopbouw 
 
Grond- en tussenlaag, volgens de verwerking en de ondergrond, met max. 10 % water verdunnen. 
 
De eindlaag, zo mogelijk onverdund, maar max. met 5 % water verdund. 
 

 

Aanvullende producten 
 
LUCITE® Sealer: 
 
Waterverdunbare speciale diepgrond op acrylbasis voor zuigkrachtige, licht zandende ondergronden 
en kalkzandsteen-metselwerk. Voor het verstevigen van de ondergrond en de egalisering van de 
zuigkracht. Als grondlaag voor LUCITE® Gevelverven op basis van zuiver acrylaat en gemengde acryl 
polymerisat. 
 
Niet onder +8°C verwerken. Verwerking met rol, kwast, spuittechniek. 
 
Materiaalverbruik : ca. 80 ml/m² (op onbehandelde ondergrond hoger verbruik). Zie ook pottekst. 
 
Productcode: M-GF01. Verpakking : 10 Liter 
 
LUCITE® Uni-Filler: 
 
Met vezels versterkte, scheurvullende universele vullende verf in een systeemopbouw met LUCITE® 
Acrylosil. 

 
 

Veiligheidsmaatregelen 
 
Voor de classificatie en etikettering verwijzen we graag naar de veiligheidsfiche die u kan raadplegen 
en downloaden op https://www.lucite-verfsystemen.be/lucite-be/service/infomateriaal/sdb.php. 
 
Produkt-Code / GISCODE volgens BG-BAU – GISBAU: 
Zie productetiket en de huidige veiligheidsfiche (Hoofdstuk 7.3) 
 
Richtlijnen voor uw bedrijf  i.v.m. gevaarlijke stoffen § 14 kan u raadplegen op http://www.wingis-
online.de/.  

 
Gelieve de voorschriften op de veiligheidsfiche te raadplegen. 
 

Bijzondere bepalingen 
 
De ondergronden moeten droog, zuiver, draagkrachtig zijn en vrij van scheidende substanties, 
spanningen en vormveranderingen, scheur- en zoutvrij. Sinterhuid moet verwijderd worden. VOB, 
Deel C, DIN 18363, Par. 3 volgen. 
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Bij het behandelen van vlakken met zoutuitbloedingen kan geen garantie gegeven worden. De 
ondergrond op hechtkracht voor verf testen. Losse oude verflagen verwijderen. Kleurbestendigheid 
volgens BFS-fiche nr. 26, klasse B, Groep 1-3 (afhankelijk van de kleur). 
 
LUCITE® AcryloSil plus Fassadenfarbe is aankleurbaar met universele pasta’s (bv. van de firma 
Mixol). 
De voorschriften van de fabrikant opvolgen. De UV-bestendigheid van de gebruikte pasta’s moet bij 
de fabrikant gevraagd worden. 
 
Bij de uitvoering van de werken rekening houden met VOB, Deel C, DIN 18363, evenals met de van 
toepassing zijnde fiches van de Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt. 
 
Om aanzetten te vermijden moeten grotere vlakken in één trek nat in nat geverfd worden. 
 
Bij verwerking op optisch samenhangende ondergronden goed letten op het gebruik van 
hetzelfde chargenummer en/of de totaal benodigde hoeveelheid samen in één kuip mengen. 

 
Niet op horizontale vlakken met waterbelasting aanbrengen. 

 

Niet bij direct zonlicht, sterke wind, regen of dreigende nachtvorst verwerken. 

 

Niet onder +8°C gebruiken (lucht, object, droogtemperatuur). 
 
LUCITE® AcryloSil plus Fassadenfarbe niet met andere verfstoffen mengen (bf. dispersie- of 
silicaatverven) 
 
Het metselwerk moet vrij van opstijgend vocht zijn. Vochtinsijpeling in de gevel moet uitgesloten zijn 
(controle van dakaansluitingen, regenpijp, enz.). 
 
Bij reinigingswerken, waarbij water in de afvoer komt, moet de bevoegde autoriteit gewaarschuwd 
worden.  
 
Bij behandeling van asbesthoudende ondergronden zeker de TRGS 519 volgen. 
 
Bij onbekende of niet genoemde ondergronden raden wij een proefvlak aan na contact met onze 
technische buitendienst. 
 
Bij probleemgevallen raden wij U aan, voor het begin der schilderwerken, onze technische dienst om 
advies te vragen. 
 
Lage temperaturen en/of slechte ventilatie kunnen negatieve invloed hebben op de droogtijden. 
 
Oude verflagen testen op geschiktheid, hecht- en draagkracht. Let op VOB, deel C, DIN 18363, Par. 3 
en de van toepassing zijnde BFS-fiches. Bij reinigingswerken letten op de wettelijke voorschriften. 
 
Het is aanbevolen, voor begin der werken, een proefvlak te maken en zo de hechting en het 
oppervlaktebeeld te testen. Sterk of onregelmatig zuigende of oppervlakkig zandende ondergronden 
eerst met een diepgrond (bv. LUCITE® Sealer) egaliseren. 
 
Vlakken met schimmel, algen en/of mosaangroei grondig met een geschikt product behandelen 
volgens de voorschriften van de fabrikant en grondig laten drogen. 
 
Een taxatie van de onmiddellijke omgeving van het object en de constructieve bescherming van de 
gevelvlakken is noodzakelijk. 
 
Door constructieve maatregelen moet vochtigheid verminderd worden, vb. door : 
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• Voldoende dak- en zinkoverkappingen 

• Gerichte afvoer van voorkomend water 

• Vermijden van koudebruggen 

• Vermijden van condensvorming 

• Gladde bouwdeeloppervlakken 

• Bescherming tegen opspattend water (sokkel, sokkelopbouw, koperwerk, kroonlijsten, 
terrassen) 

 
Om vochtigheid en vervuilingen en in een verder stadium algen- en zwamaangroei op de gevel te 
vermijden, moeten volgende voorzorgen voor onderhoud genomen worden : 

• Afleiden van oppervlaktewater van het object weg 

• Reinigen van dakgoten 

• Schade aan waterleidingen herstellen 

• Dichtingen en uitzetvoegen testen en eventueel vernieuwen 

• Toekomstige vochtigheid vermijden (drainage controleren) 

• Sneeuwruiming 

• Eventuele reiniging van de gevel (vb. door dampstralen) 

• Reeds aanwezige plantengroei verwijderen : een groenvrije zone van min. 3 m scheppen. 
 
 
Let erop, producten met additieven moeten zorgvuldig gestockeerd en verwerkt worden en volgens 
afvalsleutel 080111 afgevoerd worden. 
 
Duurzaam elastische voegmassa’s en dichtingsprofielen zijn in principe niet overschilderbaar. 
Bij contact met weekmakerhoudende producten (dichtingen van deuren en vensters, enz.) moet de 
fabrikant hiervan gecontacteerd worden, of moet er een test gedaan worden. 
 
Vlakken met sterke afzettingen van bv. roet, nicotine, vet, olie, enz. moeten voor het begin der 
verfwerken met een loogmiddel gereinigd worden. Voldoende droogtijd voorzien ! 
Als LUCITE® AcryloSil plus aangekleurd wordt, kunnen in het afgekleurde product geringe 
hoeveelheden oplosmiddelen zitten. 
 
Bij probleemgevallen raden wij U aan, voor het begin der schilderwerken, onze technische dienst om 
advies te vragen. 
 
Voor gebruik altijd productinformatie en veiligheidsblad lezen. 
 

Algemene richtlijnen 
 
Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en 
onze ervaring. De technische fiches beschrijven onze producten en informeren over applicatie en 
verwerking. Voor de houdbaarheid van de producten zijn tijdige onderhouds- en renovatiewerken 
nodig. Inzover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheid van de producten uitdrukkelijk 
schriftelijk voor een bepaald toepassing aangeduid hebben, is een technisch advies, ook als het naar 
best vermogen gebeurt, in ieder geval niet bindend. Juridisch bindend karakter kan uit voorstaande 
gegevens niet afgeleid worden. 
 
Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden 
aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele 
aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze 
materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar 
specifieke omstandigheden. Verder gelden onze algemene voorwaarden. 
 
Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze technische fiche verliest deze uitgave haar 
geldigheid. Omdat wij niet alle in praktijk voorkomende ondergronden en hun verftechnische 
behandeling in deze tekst kunnen opnemen en omdat het gebruik en de verwerking niet binnen onze 
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invloedssfeer liggen, verzoeken wij u om in geval van twijfel contact op te nemen met ons technisch 
adviesbureau (tel 0032 11 822823 voor België en 0031 40 26 24 569 voor Nederland) 
 
 
Al onze technische nota’s en veiligheidsfiches zijn te raadplegen op www.doerkencoatings.be voor 
België of www.doerkencoatings.nl voor Nederland. Hier vindt U alle technische fiches en 
veiligheidsfiche over de betreffende producten.  
 

 L – 5060 LUCITE® AcryloSil 08/2020 FL 
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