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OMSCHRIJVING

Hoogglanzende, luchtdrogende lakverf voor buiten op basis van met
siliconen gemodificeerde alkydhars.

TOEPASSINGSGEBIED

Aflakken van gegrond hout.
Het afschilderen van reeds in voldoende laagdikte gegrond
geveltimmerwerk.
Voor het aflakken van metaal dat is voorzien van een roestwerend
grondsysteem.
Het overschilderen van bestaande intact zijnde, gereinigde en geschuurde
verflagen.

KENMERKENDE
EIGENSCHAPPEN

Goede duurzaamheid.
Hoge glans en lang glansbehoud.
Goede droging vanaf 2°C.
Uitstekende dekking en kantendekking.
Soepele verwerking en goede vloeiing.

APPLICATIEGEGEVENS
Applicatiemethode

Reiniging gereedschap

Kwast en verfroller
Verdunning

: geen, is klaar voor gebruik

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte 40 µm
Rendement
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Circa 16 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de
ondergrond.
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Droging bij 23°C/50% RV

Stofdroog na
Kleefvrij na
Overschilderbaar na

: ca. 3 uur
: ca. 4 uur
: ca. 16 uur

Droging bij 5°C/90% RV

Stofdroog na
Kleefvrij na
Overschilderbaar na

: ca. 4 uur
: ca. 6 uur
: ca. 24 uur

Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de droogtijden afwijken.
Bij temperaturen lager dan 5°C moet bij donkere kleuren rekening worden
gehouden met langere droogtijden.
Applicatiecondities

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de
2°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 90%.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie productveiligheidsblad van Garantie Hoogglans SB.

TECHNISCHE GEGEVENS
Soortelijke massa

ca. 1,17 g/cm3

Vaste stofgehalte

ca. 63 vol.%

Glansgraad

Hoogglans.

Vloeiing

Goed.

Hechting

Zeer goede hechting op gereinigde en geschuurde ondergrond.

Weerbestandheid

Zeer goed.

OVERIGE INFORMATIE
Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.

Verpakking

In bussen van 1 en 2,5 liter.

Opslag

Koel en droog.
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SYSTEEMADVIES
Algemeen

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is
afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te
verwachten belastingsgraad en esthetische eisen.
Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de
ondergronden gecorrigeerd te worden.

Behandeling hout

Onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond:
Gronden met Garantie Grondverf PU.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.
Geschilderde ondergrond:
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal hout gronden met Garantie Grondverf PU.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

Behandeling staal

Geschilderde ondergrond:
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale delen ontroesten.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

Behandeling thermisch
verzinkt staal en non-ferro
metalen

Onbehandelde ondergrond:
Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.
Licht schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB.

Kunststof (zie noot)

Onbehandelde ondergrond:
Grondig reinigen en ontvetten.
Opruwen/matteren.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Hoogglans SB.
Noot
Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak
opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te
worden.
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