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BIOFA SOLIMIN Minerale Verf voor binnenshuis volgens DIN 18 363, 
oplosmiddelvrij 
Art. nr. 3051 wit  
 
Eigenschappen 
BIOFA SOLIMIN is een gebruiksklare, oplosmid-
delvrije minerale verf volgens DIN 18 363 / deel 
C 2.4.1. De verf is hoog dampdoorlatend (diffu-
sie-equivalente luchtlaagdikte sd = < 0,011 m), 
hoogdekkend en schuurbestendig. Kwaliteit vol-
gens DIN EN 13300: Natte schrobweerstand 
klasse 2, contrastverhouding klasse 2 bij een 
rendement van 8-9m²/l. Sneldrogend, onbrand-
baar en allergieneutraal. Heeft een desinfecte-
rende werking door de eigen alkaliteit van het 
product. Bijzonder geschikt voor alle openbare 
gebouwen en alle wand- en plafondoppervlakken 
in woonkamers, badkamers, keukens, trappen-
huizen en kelders. Ideaal voor vochtige ruimtes. 
Toepasbaar op alle kalk-, cement-, gips- en 
leempleisters, beton, kalkzandsteen, metselwerk, 
structuurbehang, glasvezelweefsels evenals ou-
de minerale en dispersieverflagen. 
Kan ook gebruikt worden als ondergrond voor 
BIOFA lazuren. 
Mengen van tinten 
De SOLIMIN minerale verf kan met de BIOFA 
kleurpigmenten 1301-1317 (behalve 1314 lila) of 
af fabriek volgens de BIOFA NCS-kleurenwaaier 
voor minerale verven getint worden. Raadpleeg 
het technische gegevensblad van de kleurpig-
menten. 
 
Samenstelling 
Water, krijt, kaliwaterglas, titaandioxide, kleur-
pigmenten volgens de tint, talk, pure acrylaat, 
stabilisator, verdikkingsmiddel, ontschuimer, be-
vochtigingsmiddel.  
 
Toepassing: 
1. Voorbehandeling 
De ondergrond moet droog, draagvast en schoon 
zijn. Lak-, latex-, olie- en kunsthars verflagen 
moeten volledig worden verwijderd.  
Alkaligevoelige oppervlakken afdekken! Haar- 
en krimpscheurtjes evenals andere pleisterscha-
de moeten goed gerepareerd worden met pla-
muursel. Restjes bekistingsolie verwijderen met 
een geschikt reinigingsmiddel of zeepsop en 
grondig naspoelen met water. 

Kalktussenlagen afslijpen. Voor de behandeling 
van nieuw beton of pleisterwerk de droogtijden in 
acht nemen: 
Beton: minstens 30 dagen drogen 
Pleister:   minstens 10 dagen drogen. 
Sterk absorberende of broze ondergronden wor-
den altijd voorbehandeld met Universeel Fixatief 
1440. 
Om zeer gladde oppervlakken zoals bv. gipskar-
tonplaten een structuur en een betere grip te 
geven, wordt eerst een laag BIOFA SOLIMIN 
Zandverf wit 3055 aangebracht. 
Opgelet!  
Indien de BIOFA SOLIMIN Minerale Verf op 
droogbouwplaten (rigips, fermacell enz.) aange-
bracht en vervolgens gelazuurd wordt of op 
zwaar gerepareerde pleisterondergronden aan-
gebracht wordt, moet de gehele ondergrond na 
het repareren en slijpen met SOLIMIN Speciale 
Grondverf 3046 worden gegrondverfd. De daarop 
volgende minerale verflaag wordt onverdund in 
een dunne laag aangebracht, omdat anders voe-
gen en plamuurplekken kunnen doorslaan of, als 
de minerale verf te sterk verdund is, de bouwpla-
ten te vochtig kunnen worden en er scheuren 
kunnen ontstaan.  
Ook schildersvlies moet eerst worden gegrond-
verfd met SOLIMIN Speciale Grondverf 3046. 
Bij behangen ondergronden, waarvan het behang 
verwijderd is, moet het oppervlak lichtjes ge-
schuurd (korrel 60-100) en goed ontstoft worden 
(eerst afvegen of stofzuigen, daarna met een 
vochtige doek afnemen) of grondig worden ge-
reinigd met een borstel en heet water. 
Na een droogtijd van 24 uur grondverven met 
Universeel Fixatief 1440. Restjes behanglijm 
kunnen hechtingsproblemen veroorzaken. 
Belangrijke opmerkingen: Bij het aanbrengen 
van een laag op verschillende ondergronden met 
waterige, openporige verfsystemen kunnen be-
paalde stoffen zoals lignine, nicotine, roest, di-
verse zouten en ook vocht uit de ondergrond 
doorslaan of verkleuring of kleurverschillen ver-
oorzaken. Het is daarom essentieel om de on-
dergrond op geschiktheid te controleren en voor-
afgaande testen (monsteroppervlakken) uit te 
voeren. De VOB naleven! 
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2. Grondlaag 
De minerale verf wordt na goed oproeren met 
een rol, borstel of airless spuitapparaat aange-
bracht. Voor krachtige tinten SOLIMIN kleur 1:1 
met SOLIMIN Minerale Verf wit 3051 mengen 
voor de grondlaag. De eerste laag kan met 5-
10% water of Universeel Fixatief 1440 verdund 
worden.  
Bij sterk absorberende of broze ondergronden de 
minerale verf alleen verdunnen met Universeel 
Fixatief 1440. 
Belangrijk: Letten op het gelijkmatig aan-
brengen van de verf! Op en aan de randen nat 
op nat aanbrengen! Alleen zachte verfrollen 
gebruiken die voldoende materiaal kunnen 
absorberen! Voorafgaande testen uitvoeren! 
Bij de toepassing en het drogen van de pro-
ducten moet voor een optimale circulatie van 
verse lucht worden gezorgd! Niet onder  
5 °C aanbrengen! 
 
3. Eindlaag 
De eindlaag wordt onverdund aangebracht. Al-
leen bij behoefte 3-5% water of Universeel Fixa-
tief 1440 toevoegen.  
 
4. Reiniging van het materiaal 
Onmiddellijk na gebruik uitwassen met BIOFA 
Borstelreiniger 0600 en water. Ingedroogde vlek-
ken verwijderen met BIOFA NATOLE 4060. 
 
Droogtijd 
SOLIMIN wit is na ca. 5 uur en SOLIMIN ge-
kleurd is na 16-24 uur overschilderbaar. Voor 
lazuren minstens 24 uur laten drogen.  
 
Verbruik/rendement per toepassing 
120 ml/m² of 8-9 m²/l bij een normaal absorbe-
rende ondergrond. 
 
Bewaring Koel, vorstvrij, droog en goed afgeslo-
ten bewaren. Geopende verpakkingen zo snel 
mogelijk gebruiken. Ongeopende verpakkingen 
zijn minstens 1 jaar houdbaar. 
 
Opgelet: Bij te warme opslag bestaat er een 
risico van verdikking. 
 
Verpakking1 l / 4 l / 10 l PE of PP verpakking 
 
 

Veiligheidsinstructies 
Buiten het bereik van kinderen houden. Ogen en 
huid beschermen tegen contact. Bij contact met 
de ogen en de huid onmiddellijk grondig spoelen 
met water. Indien medisch advies nodig is, de 
verpakking of het etiket bij de hand houden. Bij 
spuiten de spuitnevel niet inademen en een ge-
schikte ademhalingsbescherming (combinatiefil-
ter A2/P2) dragen. Alle ondergronden die niet 
geverfd moeten worden zorgvuldig afdekken. 
Verfspatten op alle soorten oppervlakken onmid-
dellijk grondig afwassen met water.  Tijdens het 
aanbrengen en drogen voor een goede verluch-
ting zorgen. Niet in de riolering, water of grond 
laten komen. 
Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op 
aanvraag. 
 
Recyclage 
Vloeibare productresten en verpakkingen die niet 
geleegd en gereinigd zijn, moeten worden inge-
leverd op het inzamelpunt voor gebruikte ver-
ven/lakken of in overeenstemming met de loka-
le/nationale wettelijke voorschriften worden afge-
voerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte 
werkmaterialen kunnen na het drogen met het 
huishoudelijk afval worden afgevoerd. 
Alleen volledig geleegde en gereinigde verpak-
kingen mogen worden gerecycleerd.  
 
 
AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstof-
fenlijst:  08 01 12 
 
 
VOC-aanduiding conform de Decopaint-
richtlijn en ChemVOCFarbV: 
EU-grenswaarde (cat. A/a): 30 g/l (2010).   
3051 bevat max. 1 g/l VOC. 
 
GISCODE: BSW10 


