DE REFERENTIE IN GEVELBESCHERMING

KWALITEIT BETROUWBAARHEID GARANTIE

Kleine oorzaken, grote gevolgen
De gevel is het visitekaartje van elke
woning of gebouw. Maar een gevel is
onderhevig aan tal van invloeden van
buitenaf en van binnenuit: zon, wind,
vocht, bouwgebreken…
De mogelijke gevolgen zijn vaak
onoverzienbaar:
scheurvorming
opstijgend vocht
betonbewapening die roest
bepleistering die loskomt
mos, zanderige voegen
schimmels
algen
…

Jarenlange ervaring vertaalt zich
in knowhow
Al ruim vier decennia lang ontwikkelt
Mathys effectieve en eigentijdse
oplossingen voor de bescherming,
renovatie en decoratie van gevels.
Door zijn knowhow en ongeëvenaarde
kwaliteit heeft Murfill zich onderscheiden
van alle andere verfproducten, en is
wereldwijd uitgegroeid tot dé referentie
in gevelbekleding.

Duurzame bescherming en regelmatig onderhoud van uw gevel is van
primordiaal belang om problemen te vermijden.

Murfill, al meer dan 40 jaar dé referentie
in waterdichte muurverven.
Het Murfill waterdichtingssysteem is sinds
jaar en dag dé referentie voor het bekleden en waterdicht maken van gevels.
Mathys introduceerde Murfill Waterproofing
Coating in 1970. Een elastische, duurzame en waterdichte coating.
Wat maakt Murfill
Waterproofing Coating uniek?
40 jaar onovertroffen kwaliteit
Miljoenen m2 succesvolle
applicaties
Ontelbare projecten wereldwijd
In alle klimaten
Laagste onderhoudskost
Professionele kwaliteit met
10 jaar garantie

Geteste kwaliteit!
In testlaboratoria…
Diverse testrapporten door erkende
laboratoria bevestigen de uitzonderlijke
producteigenschappen van Murfill Waterproofing Coating.
… en in de praktijk
De praktijk blijft de beste test. Sinds 1970
wordt Murfill Waterproofing Coating over
de hele wereld toegepast. En Murfill bewijst in alle klimaten en weersomstandigheden dezelfde doeltreffendheid. Hitte of
kou, droogte of vochtigheid, agrarische,
industriële of stedelijke omgeving: het
maakt allemaal geen verschil.

Onze uitgekiende formule
De unieke Murfill-formule haalt het
beste uit verschillende systemen. Zo
zorgt de combinatie van verschillende
bindmiddelen voor een homogeen
product dat waterafstotend, waterdicht
en ademend is. De aanwezige
plastificeermiddelen overbruggen
blaasjes, haarscheurtjes en vervorming
geen kans. Tot slot biedt een uitgekiende
formule van pigmenten en vulstoffen een
optimale bescherming tegen vervuiling
en verkleuring. De combinatie van
deze eigenschappen maken van Murfill
wereldwijd dé referentie in waterdichte
muurverven.

Murfill-systemen:
Doordachte oplossingen voor alle buitenmuren
Duurzaam beschermen én verfraaien
Een duurzame bescherming en een regelmatig onderhoud is van vitaal belang voor
uw gevel. Mathys biedt drie producten aan van wereldklasse voor nieuwbouw,
renovatie of onderhoud van woningen.

Murfill Quartz
Doeltreffend en polyvalent
Een elastische, scheuroverbruggende
en waterdichte gevelbekleding met fijne
kwartsstructuur. Uitstekend geschikt om
beschadigingen, verbouwingen en kleine
oppervlakteverschillen te camoufleren.
Murfill Quartz is gebruiksklaar en
eenvoudig aan te brengen en biedt een
zeer mooi resultaat.

Murfill Waterproofing Coating
Beproefde kwaliteit voor het
waterdicht maken van elke gevel.
Een elastische, scheuroverbruggende
en waterdichte gevelbekleding. De
microporeuze structuur zorgt dat de
ondergrond constant blijft ademen.
Gebruiksklaar en eenvoudig aan te
brengen op elke gevel. Met andere
woorden: Gevelbescherming met
waterdichte garanties.

Mét 10 jaar garantie*!

100 % waterdicht: 1 een met
Murfill Waterproofing Coating
behandelde gevel blijft gegarandeerd
kurkdroog
400% elastisch: 5 + 2 de blijven
de elasticiteit beschermt uw gevel
optimaal in alle omstandigheden en
voorkomt scheuren, afbladdering en
blazen
Uitstekende hechting op de meeste
ondergronden
waterdampdoorlaatbaar: 3
met Murfill Waterproofing blijft de
ondergrond constant ademen
scheuroverbruggend 2
bestand tegen vervuiling
4 en veroudering in alle
weersomstandigheden en klimaten
watergedragen
kleurvast: de unieke Murfill-formule
maakt dat zelfs diepe en donkere
kleuren niet onderhevig zijn aan
zonlicht
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beschermt bewapend beton tegen
carbonatie, indringen van chloriden
en corrosie
satijnmat aspect
De hoge dekkracht en elasticiteit
van Murfill Waterproofing Coating
vrijwaren uw gevel tegen veroudering,
beschadiging en vochtinsijpeling.

3

Voor het overbruggen van dynamische
barsten en voor extra mechanische
versteviging raden wij aan Murfill
Waterproofing Coating met Murfill Vlies
(geweven of ongeweven) te combineren.

* Om aanspraak te kunnen maken op deze
garantie, moet u wel beroep doen op een
technisch adviseur van Mathys en het volgen
van een procedure. Voor meer informatie
over onze garantievoorwaarden kan u steeds
contact opnemen met uw verfgroothandel of
met de technische en commerciële diensten
van Mathys.
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100 % waterdicht
elastisch
waterdampdoorlaatbaar
uitstekend bestand tegen veroudering
fijne kwartsstructuur camoufleert
oneffenheden
verkrijgbaar in wit

Murfill Renovation Paint
Renoveren én verfraaien
van gevels.
Een matte en blijvend elastische
renovatieverf. Murfill Renovation Paint
geeft een decoratieve matte toets
aan de gevels van nieuwbouw- en
renovatieprojecten. Herstelt en voorkomt
blijvend alle haarscheurtjes. En door
het matte aspect worden oneffenheden
gemaskeerd. Nieuwe gevels komen
extra fraai voor de dag en verweerde
buitenmuren ogen weer als nieuw.
500 % elastisch
repareert en voorkomt blijvend alle
haarscheurtjes, zelfs bij minimale
laagdikte
blijvend elastisch tot -30°C
waterdampdoorlaatbaar
uitstekend bestand tegen veroudering
excellente weerstand tegen vervuiling
mat aspect
onbegrensd kleurenpalet danzij de
ColourShop kleurenmengmachine

Voor elke gevel de juiste behandeling
Murfill Water
proofing Coating (WP)

Murfill Quartz

Murfill
Renovation
Paint

Murfill
RP Siloxan NF

Reiniging en voorbehandeling

Beschermen en verfraaien

Oude, reeds geverfde gevels
in goede staat

Goed afborstelen en rechtstreeks aanbrengen
Behandelen met
Murprim S NF

Krijtachtige minerale gevels
Poederende geverfde gevels

Een waterdichte of gerenoveerde gevel
is één ding, maar het oog wil ook wat!
Daarom lanceerde Mathys het Colorist
kleurenconcept.
Met de Colorist kleurenwaaier kan
de verfhandelaar, architect, decoratie
bedrijf of schilder gemakkelijk en snel
kleurencombinaties creëren die een gevel
perfect integreren in zijn omgeving.
Bedoeling is om de eigenaar of opdracht
gever op een praktische manier bij te
staan bij het kiezen van de juiste
kleuren.
Colorist werd ontworpen door de Franse
kleurenprofessor Denis Steinmetz.
Hij groepeerde de kleuren van de
Colorist kleurenwaaier rond
33 basiskleuren. Deze kleuren
grijpen terug naar de natuurlijke kleur
van traditionele bouwmaterialen zoals
natuursteen, aarde, zand en klei.

Omheen elk van de 33 basiskleuren
creëert Steinmetz een kleurenpalet
van 3 secundaire kleuren die bij
de basiskleuren en bij elkaar passen.
De secundaire kleuren behoren ofwel
tot dezelfde tonale familie van de
basiskleur maar variërend qua helderheid
en diepte, ofwel behoren ze tot een
complementaire kleurenfamilie. Aan de
basiskleur en de 3 secundaire kleuren
voegt professor Steinmetz nog
5 detailkleuren toe, doorgaans
dieper van tint, die voor een
levendig contrast zorgen.

Kale, poreuze gevels
Gladde, niet-poreuze gevels

Een laag Noxyde
uitstrijken, verdund
met 20 % water

Na waterhogedrukBehandelen met
reiniging behandelen Pegafix
met Pegafix

Behandelen met
MurPrim S NF

Behandelen met
Primer-44HS

Behandelen met
Pegafix

Behandelen met
MurPrim S NF

Een laag Noxyde
uitstrijken, verdund
met 20 % water

Een laag Noxyde
uitstrijken, verdund
met 20 % water

Een laag Noxyde
uitstrijken, verdund
met 20 % water

Overbrugging van scheurtjes
< 0,5mm
> 0,7mm

Opstoppen met het Murfill-product dat u toepast
Dichten met Murfiller of ElastoPro
Voor overbrugging van dynamische
barsten en voor extra mechanische
versteviging kunt u Murfill WP best
combineren met Murfill-vlies

Afwerking
Afwerken met twee lagen van het toegepaste Murfill-product

De Colorist kleurenwaaier resulteert
in maar liefst 501 mogelijke
combinaties per basiskleur,
die allemaal beschikbaar zijn op
de ColourShop kleurenmengmachine.

Een uniek product met unieke eigenschappen
Murfill
Waterproofing
Coating

Murfill Quartz

Watergedragen
Satijnmat

Eigenschappen
Verbruik

Droogtijd

Murfill
RP Siloxan NF

Ja

Aspect

Verpakking

Murfill
Renovation
Paint

Fijne quartzstructuur

Mat

Mat

Waterdichting en scheur Waterdichting en
overbrugging
scheuroverbrugging

Scheuroverbruggende renovatieverf

Siloxaan

1-2,5 kg/m2
Waterdichting:
2
900 gr/m : zonder vlies
900 gr/m2 : in combinatie
met ongeweven Murfill-vlies
1,3 kg/m2 : in combinatie
met geweven Murfill-vlies

400-500 gr/m2

500 gr/m2

Overschilderbaar na 1 dag
1 – 6 – 15 kg wit
6 – 15 kg Base P
plus standaardkleuren

6 – 15 kg Wit

1 - 2 dagen
1 – 6 – 15 kg wit
6 – 15 kg Base P,
M, D, ED en TR

5 - 20 kg

Voor meer technische gegevens,
testrapporten, documentatie en advies,
contacteer uw Murfill-verdeler of uw commercieel
contactpersoon bij Rust-Oleum Mathys.

“Waterdichte” garantie
Met Murfill producten heeft u gegarandeerd een
blijvend mooi resultaat. Mathys biedt u diverse
garantiesystemen aan:
Murfill Waterproofing Coating
10 jaar productgarantie of
10 jaar verzekerde garantie met
Euracor-attest
Murfill Renovation Paint
5 + 5* jaar goed standhouden garantie
* Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie,
moet u wel beroep doen op een technisch adviseur
van Mathys. Voor meer informatie over onze
garantievoorwaarden kan u steeds contact opnemen
met uw verfgroothandel of met de technische en
commerciële diensten van Mathys.

De garantieprocedures zijn op aanvraag
verkrijgbaar.
* verlenging na controle

Murfill Systemen. Uw partner voor het beschermen en verfraaien van nieuwbouw- en renovatiegevels.
Voor een optimale en duurzame oplossing. 100% waterdicht. Gegarandeerd.

Deres
Uw
distributeur:
forhandler:

Deze richtlijnen zijn slechts ter informatie. Omdat de fabrikant geen invloed uit kan oefenen
over de juiste toepassing en verwerking,
kan hiervoor geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

Rust-Oleum France S.A.S.
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