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Lees aub deze gebruiksaanwijzing voor het gebruik 

eerst goed door. 

 

Vooraf 

De verf heeft een hoge kleurend vermogen (zwart!) en 

moet voorzichtig worden gebruikt. Bij knoeien snel met 

water afnemen en niet laten indrogen. Bij toepassing 

van een spuitnevel de nevel niet inademen. 

Globale werkwijze 
1. Ondergrond evt voorbehandelen met GK5 

2. Gaten voor aardingsplaat voorboren 

3. Aardingsband aanbrengen op de te verven vlakken 

4. Verven 

5. Na drogen aardingscomponenten afmonteren 

Verwerkingstemperatuur 
Niet verwerken onder 5°C lucht- en 
ondergrondtemperatuur 
 

Ondergrond 
 

De ondergrond moet schoon, vetvrij zijn. 

Wanneer de ondergrond poreus / absorberend is (en/of 

onbehandeld) is, moet een grondverf of primer (GK5) 

worden aangebracht die de poriën opvult. Anders wordt 

het verbruik hoger en bestaat de kans dat de 

samenstelling van de verf verandert en niet goed 

opdroogt. 

 

HSF54, PRO54, MAX54: Uitstekende hechting op bijna 

alle ondergronden, zoals verf, gipsplaten, behang, 

pleister, beton, polystyreen, hout, glas, vele 

kunststoffen, enz. 

HSF64: Goede hechting op alle absorberende 

ondergronden. Belangrijk: Met kaliumsilicaat als 

ingrediënt, niet bruikbaar op op gips gebaseerde 

ondergrond. 

Hoeveel lagen? 

Een enkele verflaag wordt aanbevolen om de kosten te 

beperken. De gulden middenweg is tweelaags; je kunt 

evt. dunner geverdfde plekken compenseren. Een derde 

laag heeft alleen zin als je de maximale demping wilt 

bereiken. 

Voorbereiding 

De elektrisch geleidende deeltjes zakken naar de 

bodem. Roer de verf minimaal 1 minut tot een 

homogene klontervrije massa met een (elektrische) 

roerstaaf. Niet verdunnen of  vermengen met water of 

andere stoffen. 

Werkwijze voor binnen 

1.  Ondergrond evt. voorbehandelen 

2.  Gaten voor aardingsplaten boren 

3.  Aardingsband GBX in een stuk over alle 

vlakken aanbrengen. 

4.  Verf aanbrengen in een of 2 lagen met een 

kortharige muurverfroller of blokkwast. In de 

buurt van de aardingsplaat 2 lagen aanbrengen. 

5.  Minimaal 24 uur laten drogen 

6.  Aardingsplaat monteren 
 

Grondering 
De ondergrond moet stof- en vetvrij zijn en goed vast 
zitten. 

 
Sterk zuigende ondergronden moeten met een 

grondverf of voorstrijk of Yshields’’ GK5 worden 

voorbehandeld. Anders zal het bindmiddel met het 

water in de ondergrond trekken en veranderen de 

chemische eigenschappen van de verf zullen 

verslechteren evenals de dempende werking. 
 

Optische controle: verf een testvlak en laat deze 

drogen. Is het oppervlak zilverachtig glimmend en wat 

vochtig, dan is de ondergrond niet goed. Als het mooi 

zwart is, is de ondergrond prima. Normaliter gaat het 

prima op een ondergrond die al eens is geverfd. 

Opletten dus met onbehandelde ondergronden. 

 

Verf aanbrengen 

• Voor het aanbrengen van de verf wordt een roller 

aanbevolen met een vezelhoogte van 10-13 mm. Om 

een goede demping te bewerkstelligen is een 

gelijkmatige dikte en op een volledig vlak erg 

belangrijk. Breng steeds evenveel verf op de roller 

aan en bestrijk steeds een even groot vlak. 

• Beperkt bruikbaar zijn kortharige lakrollers, 

schuimrollers of penselen, dan wordt de verflaag vaak 

te dun aangebracht 

• Spuiten (door een professional en in een gesloten 

ruimte) kan met een spuitkop groter dan 525 (0,25 

inch / 0,64mm). Een kleinere spuit zal geleidelijk 

verstoppen. 

Droogtijd 

Vóór het afwerken, of voor een 2de laag, 24-48 laten 

drogen. Minimaal 48 tegen regen beschermen. 
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Afwerking 
 
•  Om de viskeuze elastische, zachte ondergrond 

voor mechanische stress en tegen vocht te 
beschermen, adviseren wij een tweelagige 
toplaag aan te brengen. 

•  Aangezien er wereldwijd veel verschillende 
verfsoorten  beschikbaar zijn, kunnen we nooit een 
garantie geven voor een bepaalde combinatie. 
Bovendien hechten veel zuiver minerale verven 
(zoals kalk en leem) en eco-verven slecht aan het 
grafietoppervlak van onze afschermende verven. 
Wij adviseren altijd een testaag op een 
proefoppervlak. 

•  Binnen: Bij voorkeur een goed dekkende latex of een 
andere goed dekkende  kunststofgebonden 
dispersieverf of dispersie-silicaatverf. Of anders 
afwerken met behang e.d. 

•  Buiten: goed dekkende waterafstotende 
kunststofgebonden dispersieverf, of 
siliconenharsverf 

•  Mineraalverf: pure minerale verven van klei, 
leem, kalk  

•  Onder pleister of tegels: Door de hoge 
kleefkracht  (> 1 N/mm²) kan, na juiste 
voorbehandeling met primer,  kan een organisch 
gebonden pleister worden gebruikt. Gebruik nooit 
zuiver minerale pleisters, deze hechten niet! 
 

Bewaren 

Bewaar de verf in een droge koele omgeving. In 
ongepende verpakking is de verf minimaal houdbaar 
tot de op de verpakking aangegeven datumsticker.  
Evt restanten in een kleinere verpakking 
overschenken en donker bewaren. Deze blijft dan ook 
nog wel een tijd goed. 

 

Aarding 

• Wettelijk moeten afgeschermde vlakken welke 
elektrisch geleidend zijn worden aangesloten op de 
potentiaalvereffening in de meterkast waardoor zij deel 
uitmaken van de elektrische installatie en waardoor 
de daarvoor geldende regels in acht moeten worden 
genomen. 

• Werkzaamheden moeten door een erkende 
elektriciën worden uitgevoerd. 

• Een aarding mag enkel in gebouwen worden 
toegepast met een TN-S, TT en IT aardingssysteem. 

• Er moet een aardlekschakelaar (≤ 30 mA) zijn 
geïnstalleerd. 

 

 
 

Aardingscomponenten 
 

Er zijn meerdere componenten verkrijgbaar om de 

geverfde delen te aarden indien dat nodig of vereist is. 

Zie de website voor aanvullende informatie. 
 

• Aardingsband GSX10 / GSX50 (lengte 10m / 50m) 

Deze geeft een verbetering van de geleiding en 

overbrugt haarscheuren. Deze wordt normaliter over 

de gehele breedte van de wand aangebracht. Als de 

afgeschermde vlakken op elkaar aansluiten, kunnen 

deze worden doorverbonden met de GSX band. In 

totaal is er dan maar 1 aardingsplaat nodig. Dus als er 

2 muren tegenover elkaar worden afgeschermd, 

moeten deze afzonderlijk worden geaard. 

• Aardingsplaten GS1, GS2 of GS3.  

• Kabels GL. In diverse lengten verkrijgbaar: 20cm, 1m, 

2m en 5 meter. 

• Aardingsstekker GP1 kan in een geaard stopcontact 

worden vastgezet middels een lange meegeleverde 

schroef die de bestaande schroef vervangt. 

De GL kabel kan dan de GP1 stekker en de aardingsplaat 

met elkaar verbinden. 
 

Voorbeeld: 
 

 
 
 

Algemene voorwaarden 
Bovenstaande informatie is samengesteld naar de 

laatste stand van de techniek en laatste 

ontwikkelingen. Daar gebruik en verwerking buiten 

ons bereik liggen kunnen uit de inhoud van deze 

handleiding geen rechten worden ontleend. De 

gebruiker is verplicht rekening te houden met de 

produkteigenschappen en vaardigheid en expertise 

voor het verwerken ervan.




