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Algemeen
Door de verschillende basisverven kan men in dit gamma een groot kleurenpallet van de 
meest gebruikte kleurenwaaiers aankleuren. Alle muurverven zijn op waterbasis en voldoen aan 
de VOC norm 2010.
Droogtijd: 4 uur, afhankelijk van laagdikte, temperatuur en vochtigheid.

Ramacryl PU mat 
Ramacryl PU mat is een PU/acrylaat hybride verf van top kwaliteit. Een excellente hechting op 
de meeste ondergronden, hoge dekkracht, ademend, uitstekend afwasbaar, niet opglanzend 
en goede vloei zijn de voornaamste troeven. Deze hoge kwaliteitsverf is uitermate geschikt 
voor badkamers, keukens of zwaar belaste oppervlakten (horeca, hotels,…). Ramacryl PU mat 
bevat geen oplosmiddelen, is met water verdunbaar en kan zowel binnen als buiten gebruikt 
worden.

Ramacryl satijn
Ramacryl satijn is een watergedragen zijdeglans acrylaat muurverf voor binnenwerken. Deze 
kan gebruikt worden voor nieuwe of reeds geschilderde ondergronden: muren, baksteen, 
beton, pleister, sierpleister. Ramacryl satijn is zeer geschikt voor het schilderen van glasweefsel 
en vliesbehang en is bovendien uitstekend afwasbaar. Op grotere plafonds Ramacryl satijn niet 
gebruiken o.w.v. aanzetten.

Ramatex mat
Ramatex (binnen) is een matte acrylaatverf met volgende productvoordelen: het is een 
hoogdekkende acrylverf met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Ramatex mat heeft een 
geschikte tixothropie om in relatief dikke lagen aan te brengen, met weinig spatten. Deze verf is 
waterdampdoorlaatbaar en draagt bij tot een gezonde
leefruimte.
  
Ramatex zacht fl uweel
Ramatex (binnen/buiten) is een acrylaatverf met een zacht fl uwele uitstraling. Deze verf is alka-
livast, hoogdekkend en goed afwasbaar. Door de geschikte tixothropie van deze verf kan deze 
in relatief dikke lagen aangebracht worden. Ramatex (binnen/buiten) heeft een goede prijs/
kwaliteitsverhouding.

Kalkverf La Peinture
La Peinture is een watergedragen matte decoratieve kalkverf die kan gebruikt worden om een 
kalkeffect op binnenmuren te bekomen. Ze wordt aangebracht op Muurprim/Ramatex B/B 
en kan later overschilderd worden met klassieke muurverven. Deze kalkverf kan aangekleurd 
worden volgens de meeste kleurenwaaiers en kan extra beschermd worden met een waterge-
dragen niet vergelende matte vernis. Rendement: 5-7 m²/liter. Niet onder + 7°C verwerken.
Tips: Werk met onregelmatige aanzetten om banen in het verfwerk te vermijden. De kalkverf 
niet overal even dekkend aanbrengen. Als de ondergrond licht doorschijnt krijgt men decora-
tieve effecten. 
Samenstelling: kalk en andere dekkende pigmenten volgens de kleur.
Bindmiddel: kalk , dispersie. 

Muurprim
Muurprim is een primer voor het opheffen van matte vlekken in de ondergrond. Uitstekend 
geschikt als goed hechtende primer voor interieur zoals glasweefsel, Gyproc, muren, baksteen, 
pleister, beton,… Deze dekkende witte primer vervangt de kleurloze primers om op deze manier 
een verfl aag uit te sparen (ook aan te kleuren).

U dient er rekening mee te houden dat verfkleuren kunnen afwijken.

Ramax - muurverf
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123 MOST WHITE 122 TENNIS 
WHITE

W101 iglo W102 lelie W103 oester W104 pearl

W105 snowfl ake W107 vanilla W108 almond

W109 champagne W110 silk W111 cinnamon W112 bittersweet

W113 dim sum W114 pottery W115 clay W116 sandman

W117 roze quartz W118 chalkdust W119 linnen W120 milk

W121 sheep W122 stone W123 chestnut W124 caramel

SE328 DAUPHIN SE324 FLAX

 SE315 PERLE

132 CHALK GREY

G101 egg G102 ivory G103 magnolia G104 capuccino

G105 sepia G106 isabelinne G107 pebble G108 sushi

G109 mirror G110 moondust G111 lavender blush G112 mushroom

G113 seashell G114 earth G115 brick G116 liver

G117 smokey G118 morning grey G119 tarmac G120 mud

G121 street G122 bazaar G123 ghost G124 elephant

G125 bubbles G126 camel G127 praline G128 umber

G129 terras G130 bonbon G131 truffl e G132 taupe

159 IODE

P86 BLEU CAP 
FERRAT

P87 BELLE ILE 
EN MER

189 LAGUNE

P81 AQUA 170 BALEINE 

SE308 MYRTILLE

P94 BLUE JEANS

SE312 ABYSSE

P86 BLEU CAP 
FERRAT

P31 GREY FLA-
NEL

P96 BLACK TIE

P19 AFTER RAIN

B101 artic B102 harlequin B103 batikblue B104 carribean

B105 nordic B106 fog B107 fl ax B108 ocean

B109 mineral B110 balloon B111 light demin B112 demin

B113 teardrop B114 twillight B115 pencil B116 coolblue

B117 raindrop B118 provence B119 storm B120 darkroom

B121 sky B122 wave B123 pool B124 electric

JU409 STAR

NEW GREY 3 P28 ZINCP28 
ZINCP28 ZINCP28

W106 cornsilk

in blues
my world

in whites & greys
my dreams
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