
 

 
 
 
 

             Renolux SB 
 
 
 
Beschrijving 
 
Avis Renolux SB is een witte, matte reuk- en spanningsarme isolerende verf voor binnen. 
Het isoleert nicotine-, rook-, roet-, vet-, en droge vochtvlekken op wanden en muren van 
beton, gips, pleisterwerk en hout. 
Avis Renolux SB is reukloos, sneldrogend, spanningsarm en waterdamp doorlatend. 
 
Toepassing / ondergrond 
 
Ondergronden kunnen zijn droog en niet alkalisch beton, pleisterwerk, schuurwerk, 
gipsplaten, hard- en zachtboard- platen, hout, Styropor, textiel, enz. 
Avis Renolux SB kan tevens verwerkt worden over bestaande synthetische (muur) verflagen. 
 
Verwerking 
 
Voor het aanbrengen de ondergrond vetvrij maken en goed reinigen.Te sterk poederende en 
zuigende ondergronden voorbehandelen met Flevopol.  
Niet intact zijde verflagen verwijderen. 
Avis Renolux SB is gebruiksklaar en te verwerken met de kwast en roller. 
Voor gebruik goed roeren. 
Als de ondergrond droog is afhankelijk van de vervuiling 1-3 lagen aanbrengen. 
Overschilderbaar en droog na 4 uur (20°C). Niet verwerken onder de 8°C. 
Avis Renolux SB kan indien gewenst overschilderd worden met een acryl latex; wel altijd een 
proef vlak maken . 
 
 
Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%) 
 
Dichtheid   : 1,43 kg/dm3 
 
Vaste stofgehalte  : 37,5% vol. 
 
Glansgraad  : mat 
 
Vloeiing   : goed 
 
Dekking   : zeer goed 
 
Hechting   : zeer goed op geschikte ondergronden 
 
Elasticiteit                       : goed 
 
Verdunning  : gebruiksklaar voor kwast en roller. 
 
Voor spuiten  : reukarme terpentine. 



 

 
 
 
 
 
Reiniging gereedschap : zie bovenstaande verdunning. 
 
Verpakking  : 2,5 ltr, 5 en 10 liter 
 
Kleur   : wit 
 
Spuitgegevens     
 
 
 Luchtspuit Airless 

Druk 3 – 4 atm  120 – 150 atm 

Opening 1,8 mm – 2 mm 0,013  inch 

Verdunning 5 – 10% 0 – 5% 

 
 
Theoretisch rendement  : bij 40 µ droge laagdikte 9,5 m²/ltr. 
 
Praktisch rendement  : is van vele factoren afhankelijk. 
 
Strijken/rollen  : ca. 85% van het theoretisch rendement 
 
Spuiten   : ca. 70% van het theoretisch rendement 
 
Laagdikte   : de gemiddelde droge laagdikte is 40 µ, afhankelijk van  
     ondergrond/ applicatie. 
 
Droging (40 µ dr.)  : stofdroog na ca. 1 uur 
 
Overschilderbaar  : na ca. 4 uur 
 
Houdbaarheid  : in onaangebroken verpakking ca. 24 maanden. 
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