
KefaRid 

Technisch blad
Productbeschrijving:

KefaRid is een gewapende coating. KefaRid is 
gebaseerd op hetzelfde patent als KefaTherm. 
Dankzij de microporeuse vochtregulerende structuur 
wordt optredend condensvocht geabsorbeerd door 
de coating en geleidelijk opnieuw afgegeven aan de 
omgevende lucht. Het oppervlak blijft droog, 
waardoor op duurzame manier schimmelvorming 
wordt verhinderd.  KefaRid is beschikbaar in twee 
verschillende kwaliteiten, één voor applicatie met 
airelss-toestel en één voor aanbrengen met kwast of 
verfrol.

Toepassingsgebieden:

KefaRid kan worden toegepast op alle plaatsen die 
oppervlakkige schimmelvorming en 
condensproblemen vertonen of waar schimmels tot 
ontwikkeling kunnen komen.  

Bijzondere eigenschappen:

- verhindert de ontwikkeling van schimmels
- anti-condensatie
- emissievrij
- niet ontvlambaar
- geen toxicologisch risico bij brand (ISO

5659-2)
- dampdoorlatend
- elastisch
- dempend

Voorbereiding:

Reinig de aangetaste oppervlakken met KefaWash 
en grondeer ze indien nodig met KefaSeal (enkel 
voor sterk absorberende oppervlakken). 
Oppervlakken in metaal moeten vooraf een anti-
roest behandeling krijgen.

Aanbevolen materieel:

- Verfkwast of -rol (minimum 2 tot 3 lagen)
- Airless verfpistool

Technische data:

1.1 g/cm3 
38% 

Specifiek gewicht
Droge massa
pH: 8.5 
Dikte van natte laag         0.6 à 1.0 mm 
Dikte van droge laag        0.5 à 0.8 mm 

Verbruik minimum 0.7 kg/m2, en
bij hoge vochtbelasting
minimum 1.0 kg/m2

Droogtijd  8 à 12h bij 20°C, 65% RV

Applicatie temp.
Reiniging oppervlak
Standaard kleur
Absorptie

+5°C minimum
Water
wit, mat
+/- 300 g water/m2 

bij 600 g product/m²

Dempingsfactor 0.106 (laag van 1,5 mm)
Warmtegeleiding 0.085 W / m*K 
Gevarenklasse
Opslag

niet gevaarlijk
Vorstvrij bewaren.
Beschermen tegen 
direct zonlicht. Shelf-life 
+/- 2 jaar. 

Fabrikant:

KEFA System GmbH 
D-10965 Berlin
www.kefasystem.com

Deze informatie gebaseerd op onze ervaring en onderzoek. Ze 
is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, 
gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen 
en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding 
van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin 
vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het 
samen met andere producten of enig ander procedé wordt 
gebruikt. De variatie aan producten en materialen laat ons niet 
toe alles uit te testen. Bij twijfel, voer zelf eerst een test uit. Dit 
productblad vervangt alle voorgaande versies.
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