
Omschrijving 
Azet  Pictormat is een waterverdunbare muurverf op basis van een gesilaniseerde acrylaatdispersie. Eenmaal op de 
ondergrond wordt een weerbestendige siliconenhars gevormd. Een bijzonder kenmerk van deze muurverf is het zeer 
hydrofobe (waterafstotende) karakter terwijl de muurverflaag zeer waterdampdoorlatend is.  
De bijzondere combinatie van bindmiddelen zorgt ervoor dat de muurverf vrijwel geen vocht opneemt en het vocht in 
de ondergrond kan verdampen wat resulteert in drie unieke productvoordelen die kenmerkend zijn voor Azet Pictor-
mat. 
 
1.  De gevel wordt nauwelijks nat en is dus na een regenbui ook weer zeer snel droog zodat dat algen, mos en schim-
mels vrijwel geen mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. 
2. Gevels die behandeld zijn met Azet Pictormat blijven langer schoon. De bijzondere oppervlaktestructuur van de 
muurverf zorgt ervoor dat vuildeeltjes en waterdruppels nauwelijks hechten aan de gevel. Regendruppels rollen als 
pareltjes langs de gevel en nemen de vuildeeltje met zich mee. 
3. Een ander voordeel van het ademende en waterafstotende karakter van de muurverf is dat "bladderen" als gevolg 
van vocht onder de verflaag vrijwel niet voorkomt.  
 
Azet Pictormat is bovendien alkaliresistent, UV bestendig, spanningsarm en heeft een hoog dekkende vermogen.   

 

Toepassing  
Azet Pictormat wordt buiten toegepast op ondergronden waar een afwerking is gewenst die mat en ademend is en 
die de ondergrond droog en schoon houdt. Ondergronden die o.a. geschikt zijn om met deze muurverf behandeld te 
worden zijn: beton, metselwerk, oude silicaat en dispersie muurverflagen, kunsthars sierpleisters, etc. Vooral aan de 
regenzijde komen de bijzondere eigenschappen van dit product optimaal tot zijn recht. 
Binnen wordt Pictormat ingezet op plaatsen waar een grote dampdoorlaatbaarheid van de muurverf van belang is, 
bijvoorbeeld in kelders. Azet Pictormat mag niet toegepast worden op elastische en/of zeer thermoplastische onder-
gronden zoals scheuroverbruggende verfsystemen.  

Ondergrond voorbehandeling 
 

 Losse delen en bladders geheel verwijderen. 
 Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo. 
 Noodzakelijke reparaties uitvoeren en deze goed laten drogen. 
 Sterk zuigende en/of poederende ondergronden en reparatieplekken eerst voorzien van een laag Azet Gronde-

ring  W. 
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Verwerking 
 
Azet Pictormat wordt aangebracht op een droge en schone ondergrond.  
Twee lagen Pictormat aanbrengen met een droogtijd tussen de twee lagen van minimaal  12 uur. Indien de tempera-
tuur laag is en de luchtvochtigheid hoog, dan dient u een aanzienlijk langere droogtijd in acht te nemen.  
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Praktische informatie   
 
Reiniging gereedschap    : met water direct na gebruik 
Opslag : koel maar wel vorstvrij 
Houdbaarheid : minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking 
Verpakking : emmers van 5 en 10 liter  
Kleur : leverbaar in wit en lichte kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren); 

 dit product dient altijd door uw leverancier op kleur te worden gemaakt      
Veiligheid : raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Pictormat     

Technische gegevens 
 
Verwerkingsvoorwaarden  : omgevingstemperatuur minimaal 7ºC   
                                  ondergrondtemperatuur minimaal 7ºC 
Verdunning    : water 
Verwerkingsgereedschap  : kwast/roller    - 1e laag maximaal 10% verdunnen 
     : airless-spuit  - maximaal 10% verdunnen 
                                                                         - nozzle 0,021” 
                                                                           - druk minimaal 150 – 200 bar  
Toevoegingen   : Azet Pictormat mag met geen enkel ander product gemengd  
                                                     worden 
Rendement    : 5 - 6 m² per liter  
Overschilderbaar : na 6 uur 
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