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Algemeen 

1. Waarom kiezen voor Salon Pure? 

Salon Pure is een matte muur- en plafondverf op waterbasis die bijdraagt aan de verbetering 

van de luchtkwaliteit binnenshuis. In ieder huis bevinden zich schadelijke stoffen zoals 

formaldehyde, acetaldehyde, butyraldehyde, hexanaldehyde en acroleïne. Deze stoffen, 

afkomstig uit bijvoorbeeld bouwmateriaal, meubels, textiel, koken, tabaksrook en reguliere 

verf/lak, worden door contact met Salon Pure geabsorbeerd en vastgehouden.  

Uitstekend geschikt voor mensen met gevoelige luchtwegen. Eenvoudig aan te brengen, 

geurarm, spettert niet en dekt in één laag.  Voor toepassing binnen, op minerale 

ondergronden (zoals pleisterwerk, beton, metselwerk), vezelcement, hout, gips, gipsplaten, 

(glasweefsel-) behang, oude verflagen.  

 

2. Hoe is Salon Pure in staat de lucht te zuiveren? 

In ieder huis bevinden zich schadelijke stoffen zoals formaldehyde, acetaldehyde, 

butyraldehyde, hexanaldehyde en acroleïne. Deze stoffen, afkomstig uit bijvoorbeeld 

bouwmateriaal, meubels, textiel, koken, tabaksrook en reguliere verf/lak, worden door 

contact met Salon Pure geabsorbeerd en vastgehouden.  

 

3. Is Salon Pure een veilig product? 

Salon Pure is een verf op waterbasis die minder dan 15 gram per liter vluchtige organische 

stoffen (VOS) en geen  formaldehyde of zware metalen zoals lood bevat. Dit maakt Salon 

Pure een veilig product, zowel bij verwerking als na uitharding. Desondanks is het altijd 

verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een 

mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je het vrijkomende verfstof niet 

inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid 

en ogen extra te beschermen. 

 

4. Kan ik Salon Pure buiten aanbrengen? 

De luchtzuiverende eigenschappen van de verf werken alleen binnenshuis. Indien je op zoek 

bent naar een verf voor buiten is Salon Pro een geschiktere keuze. Salon Pro is schrobvast en 

geschikt om buiten aangebracht te worden. Indien Salon Pro buiten wordt aangebracht moet 

er rekening gehouden worden met kleurafname. UV-straling heeft effect op de 

kleurpigmenten in de verf, hetgeen kan resulteren in het faal worden van de kleur van de 

verf.  Sommige kleuren zijn gevoeliger voor UV-straling dan anderen en zullen sneller faal 

worden. Wit-, grijs- en zwarttinten zijn beter bestand tegen Uv-straling dan felle kleuren als 

rood, oranje en geel.  

 

5. Kan ik Salon Pure in de badkamer aanbrengen?  

Ja, dat kan. Het is wel belangrijk dat de ruimte goed geventileerd wordt, zodat het vocht 

wordt afgevoerd. Het aanbrengen van Salon Pure in een natte cel zoals de douchecabine 

wordt afgeraden. Hiervoor zijn tegels beter geschikt. Overige muren in de 
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badkamer of bijvoorbeeld de keuken zijn geen probleem, mits voldoende geventileerd.   

 

6. Op wat voor materialen kan ik Salon Pure aanbrengen? 

Salon Pure kan binnen worden aangebracht op minerale ondergronden (zoals pleisterwerk, 

beton, metselwerk), vezelcement, hout, gips, gipsplaten, (glasweefsel-) behang, oude 

verflagen. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), 

fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste 

ondergrond). 

Salon Pure is een muurverf die zich hecht aan een verscheidenheid aan materialen 

waaronder hout. Het kan worden aangebracht op alle soorten hout behalve op 

geïmpregneerd hout, aangezien impregneermiddelen de verffilm kunnen beschadigen. Breng 

vóór het aanbrengen van Salon Pure op andere, onbehandelde, houtsoorten eerst een 

grondverf aan. 

 

7. Hoeveel Salon Pure heb ik nodig?  

Met Salon Pure schilder je ca. 7 m2 per liter. Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond en 

omstandigheden. Een zuigende ondergrond, zal het rendement verkleinen; behandel de 

ondergrond dan evt. vooraf met voorstrijk. Ook zijn luchtvochtigheid, aangebrachte laagdikte 

en verwerkingstemperatuur van invloed op het rendement. Gemiddeld genomen is 1 

verpakking Salon Pure van 5 liter voldoende voor 35 m2 in 1 laag.  

 

8. Ik wil maar een klein oppervlak met Salon Pure beschilderen, kan ik het restant bewaren? 

Salon Pure is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een aangebroken 

verpakking altijd rechtop bewaren om uitlopen te voorkomen in goed afgesloten, originele 

verpakking om uitdroging te voorkomen. Draai de emmer om en plaats hem daarna met de 

deksel naar boven terug. Op deze manier seal je de deksel. Droog en koel, maar vorstvrij 

bewaren. 

 

9. Hoelang behoud ik een mooi resultaat als ik een oppervlak heb beschilderd met Salon 

Pure? 

Het behoud van het resultaat is afhankelijk van verschillende omgevingsfactoren. Een 

geschilderd oppervlak binnen wordt aangetast door factoren als roken, stoken, koken en 

direct zonlicht. Deze factoren zijn van invloed op het ontstaan van aanslag en verkleuring. De 

omgeving is derhalve bepalend voor de duurzaamheid van de verf. Met Salon Pure heb je 

echter een kwaliteitsverf in handen die duurzaam en schrobvast is (DIN EN 13300, cat. 1).   

 

10. Hoelang blijven de luchtzuiverende eigenschappen bestaan? 

Salon Pure blijft ca. 3 – 5 jaar werkzaam afhankelijk van de mate van vervuiling. Na ca. 2 jaar 

(bovengemiddelde vervuiling) tot 4 jaar (gemiddelde vervuiling) is het aan te raden om een 

nieuwe laag Salon Pure op het oppervlak aan te brengen. De verf is dan verzadigd en minder 

goed tot niet in staat om de lucht te zuiveren.  
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Voorbereiding 

11. Kan ik Salon Pure verdunnen? 

Salon Pure mag niet verdund worden. Het verdunnen van de verf resulteert in verslechtering 

van de kwaliteit van de verf.  De bestanddelen van Salon Pure zijn zodanig op elkaar 

afgestemd dat de verf eenvoudig aan te brengen is, in één keer dekt en niet spettert. Door 

het toevoegen van water verslechteren deze eigenschappen en zal de verf minder goed 

dekken en meer spetteren. Salon Pure is direct klaar voor gebruik.  

 

12. Bij welke temperatuur kan ik Salon Pure aanbrengen?  

Bij het aanbrengen van Salon Pure moet de temperatuur van ondergrond en omgeving 

tussen de 5 en 30°C liggen. Indien verf bij een te lage temperatuur wordt verwerkt, kan de 

verf geen film vormen. Bij een te hoge temperatuur zal de verf dun worden en hierdoor 

minder goed verwerkbaar zijn en spetteren. Breng daarom de verf aan bij een temperatuur 

tussen de 5 en 30°C. 

 

13. Moet ik het oppervlak eerst voorbehandelen voor ik Salon Pure aanbreng? 

Afhankelijk van de conditie van de ondergrond waarop je Salon Pure wilt aanbrengen moet je 

het oppervlak wel of niet voorbehandelen. Indien er sprake is van oude verflagen of een 

ongelijke ondergrond, schuur dan de ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een 

mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet 

inademt.  

De ondergrond dient verder schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de verf 

wordt aangebracht. Eventuele beschadigingen/oneffenheden moeten van tevoren worden 

gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), 

fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste 

ondergrond). 

 

14. Kan ik Salon Pure over oude of een andere verflaag heen aanbrengen? 

Salon Pure kan over oude of andere verflagen heen aangebracht worden op minerale 

ondergronden zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips, gipsplaten en 

(glasweefsel-) behang. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) 

verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt. De ondergrond dient verder 

schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de verf wordt aangebracht. 

Eventuele beschadigingen/oneffenheden moeten van tevoren worden  

gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), 

fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste 

ondergrond). 
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15. Wat te doen bij nicotine-aanslag?  

Nicotine-aanslag door tabaksrook is, net als rookschade en waterschade, een hardnekkige 

aanslag. Dit soort aanslag wordt vaak na verloop van tijd weer zichtbaar, komt door de verf 

heen. Om dit te voorkomen kun je het beste het oppervlak eerst isoleren met een isolerende 

voorstrijk. 

Aanbrengen 

16. Bij het openen van mijn verpakking ziet de verf er vreemd uit. Wat moet ik doen?  

Verf moet altijd goed worden doorgeroerd voor gebruik. Twijfel je echter of de verf nog goed 

is, neem dan contact op met je verkooppunt.  

 

17. Na hoeveel tijd kan ik een eventuele tweede laag aanbrengen? 

Salon Pure is handdroog en overschilderbaar na ca. 4-6 uur bij een temperatuur van 

ongeveer 20 °C. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in 

de ruimte; bij een lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer 

zijn.   

 

18. Na hoeveel tijd is Salon Pure volledig droog? 

Salon Pure is handdroog na ca. 4-6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20 °C. Het 

droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte; bij een 

lagere temperatuur of een hoge luchtvochtigheid zal de droogtijd langer zijn.   

Tijdens het droogproces verdampt het water en vormt het resterende vaste stof tot een film. 

Deze film dringt in het oppervlak en hecht zich. Hoewel de film droog aanvoelt gaat de 

reactie van de verschillende stoffen nog langer door, tot wel 28 dagen na applicatie. Hoe 

langer de film uithardt, hoe beter de eigenschappen van de film worden. In deze 28 dagen 

worden de luchtzuiverende eigenschappen van de verf beter.  

 

19. Ik heb gemorst met Salon Pure, hoe kan ik dit schoonmaken? 

Heb je gemorst of ben je uitgeschoten met Salon Pure, haal de gemorste verf dan direct weg 

met een vochtige doek en warm water. Houd daarom altijd een vochtige doek bij de hand als 

je gaat schilderen. 

Onderhoud 

20. Hoe kan ik vuil van het oppervlak verwijderen? 

Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. De verf is schrobvast (DIN EN 

13300, cat. 1) en kan prima gereinigd worden met een vochtige (niet kletsnatte) doek.  

Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit in de verf trekken en niet of moeilijk te 

verwijderen. Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.  

 

 


