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Situatie 
Geschikt voor binnen en buiten. 

Toepassing 
Ideaal voor auto's, carrosserie, machinebouw, 
vloeren, polyester … 

Eigenschappen 
•Uitstekend bestand tegen atmosferische 
invloeden 
•Goed stoot- en slagvast 
•Bestand tegen zuren  
•Kleur- en glansvast 
•Niet krijtend 
•Niet vergelend 
•Goed bestand tegen water en matig 
aggresieve scheikundige stoffen 
•Bestand tegen minerale en plantaardige 
 
Verdunning en reiniging 
Verdunnen met 2 componenten thinner. 
Materiaal na gebruik direct reinigen met 2 
componenten thinner of cellulose kuisthinner. 

Rendement 
8-10m² per liter 

Bewaarmethode en houdbaarheid 
Eens vermengd component A (verf) met 
component B (verharder), te verwerken binnen 
de 24 uur. 
In een goed afgesloten verpakking op een 
koele en droge plaats: ten minste 18 maanden. 
 
Applicatie 
Aan te brengen met spuitpistool voor een 
streepvrij resultaat. Het resultaat met een 
kortharige (vilt) rol of met borstel is minder 
streepvrij. 

Voorbehandeling 
•Op onbehandeld metaal: 
Het metaal eerst lichtjes opschuren met korrel 
120-240, ontstoffen en goed ontvetten met 
wasbenzine. 
Een 1ste laag 2 componentenprimer 
aanbrengen of een 1 ste laag zinkfosfaat primer 
aanbrengen (ijzer -> groene/rode/grijze 
zinkfosfaat primer; non-ferro -> groene), dit om 
te egaliseren en roestvorming te voorkomen. 
 
•Reeds geverfde of niet-metalen ondergrond: 
De ondergrond lichtjes opschuren met korrel 
120-240, onstoffen en goed ontvetten met 
wasbenzine. 
 
Afwerking 
Verf (A) + verharder (B): 2.5l (A) + 0, 0.5l (B) OF 
0,5l (A) + 0,1l (B)  
Verhouding verharder / verf: 1 op 5 
Eens de verf en verharder gemengd zijn, moet 
dit binnen 24 uur verwerkt worden. 
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Nat-in-nat werken of lichtjes schuren tussen 2 
lagen. 
•AIRLESS-PISTOOL 
Verdun de verf met 5-10% twee componenten 
thinner met een viscositeit van 60sec. CF 4 
 
•KWAST OF ROL 
Verdun de verf met 0-10% twee componenten 
thinner of gebruiksklaar. 
 
Aanbevolen laagdikte 
Nat: 75µm 
Droog: 30µm 
 
Uitzicht  
Glansgraad: Satijnglans  
Kleur: Volgens de RAL-kleurenwaaier. 

Droogtijden 
Overschilderbaar na 12 uur. Overspuitbaar nat in 
nat. Droog (stofdroog) na 15 min. Uitgehard na 

48 uur. Verwerkingstemperatuur: 10°C - 30°C 
Stofdroog na 15 min. 

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en 
o.a. afhankelijk van de weersomstandigheden, 
aangebrachte laagdikte en de eventueel 
toegepaste kleur. Voor donkere en felle kleuren 
gelden bij lage temperaturen langere 
droogtijden dan voor wit en lichte kleuren. 

Inhoud 
0,5L 
2,5L 
 
Kenmerken 
Maaltijnheid: 7 
Viscositeit: 120 sec. CF 4 
Hoeveelheid vaste stof: STEFAAN 
Pigmentering: Hoogwaardige pigmenten 
Hittevastheid: Bij droge belasting maximaal 90°C 
 

 


