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1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
 
 
Productinformatie 
 

 
Dulux Once is een watergedragen emulsieverf voor muren en plafonds, met 
een uitzonderlijk dekkend vermogen, zeer wit, gemakkelijk aan te brengen en 
geurarm. 
Dekt in één enkele laag en geeft een rijke, matte, duurzame en blijvend witte 
afwerking aan uw plafonds. Het aanbrengen van het product wordt 
vergemakkelijkt door het geïntegreerde rooster 
 

 
Toepassingsgebied 
 

 
Cement, beton, baksteen, plaaster.  
Zuiver gemaakte geschilderde oppervlakken. 
Behangpapier (eerst een test uitvoeren) 
 

 
Samenstelling 
 

 
Verfemulsie op basis van copolymeer acrylaatharsen. 
Pigment: Lichtecht, loodvrij 
Bindmiddel: Acrylaat Copolymeer in emulsie. 
Solvent: Water 
 

 
2. FYSISCHE KENMERKEN 
 
 
Droogtijd 
 

 
Eén laag op standaard dikte: 6 uur 
Overschilderbaar: 1 laag volstaat. 
Duimdroog: 1 uur bij 20 °C 
Droogtijden variëren naargelang vochtigheidsgraad en temperatuur, bv. in 
koude, vochtige omstandigheden zal het drogen langer duren. 
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Kleur(en) 
 

 
Wit 
Aspect: Mat 
 

 
Verpakking 
 

 
5 l. 
 

 
3. VERWERKING 
 

 
Voorbereiding 
ondergrond 
 

 
Nieuwe muren en plafonds :  
Het te behandelen oppervlak moet droog, ontvet en ontstoft zijn. Eerst een 
geschikte Primer aanbrengen.  
Reeds geschilderde muren en plafonds :  
Schuren. Reinigen met water en een reinigingsmiddel, afspoelen met zuiver 
water en goed laten drogen. Alle loskomende en slecht hechtende deeltjes 
verwijderen en plamuren met een geschikt Polyfilla vulmiddel. Schuren en 
ontstoffen 
 

 
Systeem 
 

 
Voorbehandeling: Gebruik de geschikte Dulux Primer, op poreuze en  
poederige ondergronden of een eerste laag  Dulux Once 25 % verdund 

aanbrengen.  
Afwerking: meestal volstaat 1 laag Dulux Once. 
Bij overschilderen van een donkere kleur, kan het nodig zijn een tweede 
laag aan te brengen. 
 

 
Rendement 
 

  
8 tot 10 m² per liter per laag naargelang de poreusheid en de kleur van de 
ondergrond.  
 

 
Toepassing 
 

 
Enkel borstel of rol met halflange haren (12 mm). 

 
Reiniging van het 
materieel 

 
Alle materiaal met zuiver water reinigen onmiddellijk na gebruik. 

 
Bewaring 

 
Een dun laagje water op het oppervlak van de verf gieten en de bus  
zorgvuldig sluiten. Vorstvrij bewaren.  
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4. VOORZORGSMAATREGELEN  
 
 
 
 

 
PRODUCT OP WATERBASIS 
Zorg voor een goede verluchting gedurende aanbrengen en drogen 
Contact met ogen en huid vermijden. Draag geschikte oogbescherming. Bij 
aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 
deskundig medisch advies 
inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en 
zeep of een geschikte huidreiniger. Geen solventen, thinners of white spirit 
gebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen 
werpen. Koel en vorstvrij bewaren. 
Dulux Once niet gebruiken op radiatoren, te verwarmen oppervlakken of in 
vochtige ruimtes.  
 

 
De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd 
werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de 
wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar 
onze algemene verkoopsvoorwaarden. 
  


