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Informatie over de schrijver: 
Naam: Stefan van Rooij 

e-mail: stefan@vanrooij66.nl 

 

 

 

 

 

2 testen: 
1. Vlakke MDF panelen 

2. Spachtelputz muren van slaapkamer  

 

 

 

 

 

Intro 
Dit verslag is een vervolg op 

het eerste verslag (februari 

2015). De viscositeit van de lak 

is hoger gemaakt (dikker), 

zodat het niet meer zo snel van 

de kwast en roller zou 

druppen.  

Ook het probleem met de 

stabiliteit van de primer zou 

zijn verholpen. Ik test dit op 16 

panelen van MDF aan twee 

zijden.  

Dit is een karwei voor een 

roller. 

Daarnaast heb ik voor een 

tweede keer met de Pura 

muurverf gewerkt. Hierover 

vermeld ik wat afwijkt van mijn 

eerdere bevindingen.
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Chargenummers 
 

Voor de volledigheid zet ik hieronder de chargenummers van de verven die ik getest heb van dit en het vorige 

rapport: 

 

 

Rapport Deel 1  

  

  

Test 1  

Copperant Pura Multiprimer wit (korrelend) 063347 

Copperant Pura Lakverf Zijdeglans RAL9010 063925 
  

  

Test 2  

Copperant Pura Muurverf  (eerste laag) 064263 

Copperant Pura Muurverf (tweede laag) 064263 
  

  

Test 3  

Copperant Pura Multiprimer (grijs)  064785 

Copperant Pura Lakverf Zijdeglans  

  Kleur: gebroken wit RAL9010 

 

Copperant Pura Lakverf Zijdeglans   

  Kleur: Zwart RAL9011 

064411 

  

  

Rapport Deel 2  

  

  

Test 1  

Copperant Pura Multiprimer   

  Kleur: NCS S 4010-G50Y 

064938 

Copperant Pura Lakverf Zijdeglans   

  Kleur: NCS S 4010-G50Y 

064593 

  

  

Test 2  

Copperant Pura Muurverf    

  Kleur: NCS S 2010-G90Y 

064263 
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Eerste test 
Datum:  maart 2015 

Wat:  16 vlakke panelen van MDF aan twee zijden 

Producten: - Copperant Pura Multiprimer (kleur NCS S 4010-G50Y) 

- Copperant Pura Lakverf Zijdeglans (kleur NCS S 4010-G50Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copperant Pura 

Multiprimer: 
 

Gebruikt gereedschap: 

viltroller. 

 

Vooraf: 

Kleur gecontroleerd. Kleur 

komt goed overeen met het 

kleurkaartje 

 

Viscositeit: 

Mijn eerste indruk met het 

roeren is prima. De primer is 

niet overdreven dik. Dik 

genoeg om zo direct op kaal 

MDF te zetten.  

 

Verwerkbaarheid: 

Verwerken met de roller gaat 

perfect. 

 

Dekkracht: 

Deze op kleur gemaakte 

groene primer dekt perfect. 

 

Vloeiing: 

Goed. De primer trekt 

natuurlijk ook voor een deel in 

het hout, maar net als in mijn 

vorige verslag is een plezierig 

voordeel dat deze primer 

weinig structuur achter laat. 

Met name op een gladde 

ondergrond als MDF is dit heel 

fijn. Dit hout is glad en dat wil 

je graag zo houden. 

 

Droging: 

Snel. Dat is plezierig voor het 

snel doorwerken. Ik wilde de 

panelen op een vlakke 

ondergrond leggen om het 

krom trekken zo veel mogelijk 

te voorkomen. Dat wil zeggen 

dat ik eerst de ene kant moet 

schilderen en dan wachten tot 

het droog genoeg is tot ik de 

panelen om kan draaien om de 

andere kant te schilderen. Met 

gemak kan ik In één dag beide 

zijden gronden en lakken. 

 

Rendement:  

Prima 

 

Eindresultaat: 

Mooie matte egale eind laag. 

 

Conclusie: 

 

Niks op aan te merken. Een 

prima allround grondverf. 
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Copperant Pura 

Lakverf Zijdeglans 
 

Gebruikt gereedschap: 

viltroller. 

 

Vooraf: 

Kleur gecontroleerd. Kleur 

komt perfect overeen met het 

kleurkaartje. 

 

Viscositeit: 

 De viscositeit is een hele 

verbetering op de verf van de 

vorige test. De lak is nog 

steeds niet overdreven dik, 

maar heel prima om mee te 

schilderen. De verf valt niet 

meer van mijn kwast of roller.  

Dus wat mij betreft is de verf 

zo helemaal goed. 

 

De basis transparant zou ik 

dikker houden dan de witte 

basis. In transparant gaat 

relatief veel kleurpasta bij het 

op kleur maken en daar wordt 

de verf dun van. Dat heb ik 

duidelijk gezien bij de vorige 

test. 

 

Verwerkbaarheid: 

Zie ook de kop viscositeit. 

Verwerkbaarheid is nu prima 

 

Dekkracht: 

Dekkracht is bij deze kleur heel 

goed. 

 

Vloeiing: 

In vergelijking met de vorige 

test kan het iets minder zijn. 

Als ik een wat dikkere laag 

opzet dan blijft er na droging 

de sinaasappelhuis over die je 

ook gewend bent bij 

synthetische watergedragen 

lak. 

Als je de lak niet te dik houd 

dan is het eindresultaat heel 

goed. 

 

Droging: 

Ook de droging is een grote 

verbetering op de verf van de 

vorige test. De RAL9010 van de 

kasten bleef een paar weken 

tacky. Nu een paar maanden 

later nog maar en klein beetje. 

Echter het zwart is nog zo 

plakkerig dat de deuren nog 

niet dicht kunnen. Het zwart is 

neem ik aan uit een basis 

transparant gemaakt. Deze zou 

ik ook graag in de nieuwe 

versie testen.  

 

Rendement:  

Prima 

 

Eindresultaat: 

Zie ook de kop vloeiing.  

Met de roller niet te dik 

opzetten, dan is het 

eindresultaat heel mooi.  

 

Conclusie: 

De Copperant Pura Lakverf 

Zijdeglans is een is een goede 

verbetering op de vorige. 

Zowel de dikte als de droging is 

naar alle tevredenheid 

verbeterd. Dit is een lak die 

een goede indruk achter laat 

bij een nieuwe gebruiker. 

 

 

Basis Transparant. Vorige keer 

heb ik ook de kleur zwart 

verwerkt. Die is na ruim een 

maand nog steeds tacky. De 

deuren kunnen nog steeds niet 

helemaal dicht omdat ze dan 

vastgeplakt zitten en we de 

verf van het hout af trekken. Ik 

hoop dat de basis waaruit deze 

kleur gemaakt wordt net zo 

goed verbeterd is. 
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Tweede test: 
Datum:  januari 2015 

Wat:   Een muur met Spachtelputz fijn groen schilderen. 

Product:  Copperant Pura Muurverf Extra Mat 

Gereedschap: Vachtroller voor de vlakken, kwast en kleine vachtroller voor de randen. 

 

 

 

 

 

 

Copperant Pura 

Muurverf Extra Mat 
 

Vooraf: 

Kleur gecontroleerd. Komt 

prima overeen met het 

kleurkaartje. 

 

Viscositeit: 

Minder lobbig dan ik ervaren 

heb bij het blauw van de vorige 

test. Bij het opzetten van de 

verf op het kleurkaartje voelt 

de verf niet zo vol en dik. En 

dat vind ik heel positief. 

 

Verwerkbaarheid: 

Prima. 

 

Dekkracht: 

Prima. 

 

Vloeiing: 

Niet van toepassing 

 

Droging: 

Aan de snelle kant. Niet voor 

iedereen een probleem. Op 

een wat meer zuigende 

ondergrond kan dit aanzetten 

geven, zoals in mijn geval.  

 

Rendement:  

Gelijk aan de blauwe verf van 

de vorige test 

 

Eindresultaat: 

Prima 

 

Conclusie: 

Een perfecte muurverf voor de 

meeste toepassingen prima 

geschikt. Mooi product. 

Maar als de adviesprijs van 

€213,50 blijft zoals die is zal ik 

toch kiezen voor een ander 

merk. Ik kan met dit bedrag 

niet aankomen bij mijn 

klanten. 
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Eindconclusie 
 

• Copperant Pura Multiprimer. 

Na verluid is het probleem bij 

het afvullen opgelost. Bij mijn 

vorige test vond ik het al een 

redelijk goede verf. Daaraan is 

niets veranderd. 

 

• Copperant Pura Lakverf 

Zijdeglans. De verbetering van 

de zijdeglanslak vind ik heel 

goed. Het is een heel wat beter 

verwerkbaar product van 

geworden. Ook de droging is 

veel beter dan bij mijn vorige 

test. 

 

• Copperant Pura Muurverf. 

Deze muurverf heeft hetzelfde 

chargenummer dan het blauw 

van de vorige test. Misschien 

komt het omdat er vanwege 

de kleur meer kleurpasta bij 

zat, maar de ervaring bij deze 

test is heel goed.  

Een prima muurverf die zeker 

een plaats verdient in de 

Nederlandse biobased 

verfmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

In onderstaande tabel een overzicht van mijn bevindingen. 

 

 Pura 

Multiprimer  

Kleur 

Pura 

Lakverf 

zijdeglans  

Kleur 

Pura 

Lakverf 

zijdeglans 

RAL9011 

(Zwart) 

Pura 

Muurverf 

Viscositeit + + - - ++ 

Verwerkbaarheid ++ ++ - - + 

Dekkracht ++ ++ - ++ 

Vloeiing + + + n.v.t. 

Droging ++ ++ - - ++ 

Rendement ++ ++ ++ + 

Eindresultaat ++ ++ + - + 

Schuurbaarheid ++ ++ + n.v.t. 

Geur + ++ ++ ++ 

Prijs + + + - -  
- - = zeer slecht, - = slecht, + - = gemiddeld, + = goed, ++ = zeer goed 

 


