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Over dit product
Verspuitbare, huidvet resistente, watergedragen, zeer slijtvaste,
zijdeglanslak op basis van PU acrylaat dispersie voor binnen
met Crosslinking technology

Belangrijkste voordelen
Perfect verspuitbaar
Huidvetresistent - Extreem stoot- en krasvast
Groot laagdiktebereik – dekt in één laag
kan op hout gebruikt worden als één-pot-systeem
Uitstekende vloei
Lichtecht en niet vergelend
Zeer snelle droging en doorharding
Geurarm

Speciale kenmerken
Cross Linking Technology
Extreme bescherming tegen krassen, vet en vlekken
Huidvet resistent

Technische informatie
Droog bijwerken

30 min.

Overschilderbaar

6 uur

Dekking

4 – 6 m²/l per laag. Het praktische rendement is
sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de
aard van de te behandelen ondergrond

Verdunning

Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed oproeren
voor gebruik.

Glansgraad

Ongeveer 25-35 GU/60° (ISO 2813) na volledige
droging

Productgegevens
Normaal gebruik
Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed oproeren voor gebruik. Airless Type nozzle: low pressure airless tips
Spuitdruk/-tips: 80-120 bar, 208/411 Spuithoek; kozijnen 20°, deuren 40° Airmix (luchtondersteunde
airless) Spuittips: 208/411 Druk: 80-120 bar Luchtondersteuning: 2 – 3 bar Spuithoek: kozijnen 20°,
deuren 40°
Samenstelling
Watergedragen
Belangrijkste voordelen
Perfect verspuitbaar, Huidvetresistent - Extreem stoot- en krasvast, Groot laagdiktebereik – dekt in één
laag, kan op hout gebruikt worden als één-pot-systeem, Uitstekende vloei, Lichtecht en niet vergelend,
Zeer snelle droging en doorharding, Geurarm
Kleurreeks
5051 Color Concept
Verpakkingsgrootte
2.5 Liter, 5 Liter

Systeemgegevens
Nieuw of kaal hout binnen of aanverwanten zoals MDF,… Afhankelijk van de soort/staat van de
ondergrond, schuren, gebreken bijwerken(eventueel met Polyfilla Pro 350), afwassen(eventueel met
Polyfilla Pro S600)/ ontvetten(met M600). Volledig gronden met Rubbol BL Rezisto Spray en 6 uur laten
drogen. Schuren en ontstoffen. Aflakken met Rubbol BL Rezisto Spray. Hard PVC binnen Reinigen
(eventueel met Polyfilla Pro S600), schuren en ontvetten met Sikkens Verdunning M600 of wasbenzine.
Gronden met Rubbol BL Primer of Redox BL Multi Primer of Redox AC Multi Primer. Schuren en aflakken
met Rubbol BL Rezisto Spray. Ijzerwerk binnen Na voldoende aantal lagen roestwerende verf b.v. Redox
BL Forte of 2 lagen Redox BL Multi Primer kan men, na licht schuren afwerken met Rubbol BL Rezisto
Spray. Voor zink en gegalvaniseerd (verzinkt) ijzer binnen Op de zinklagen na ontvetten met M600 en licht
schuren een laag Redox AC Multiprimer of Redox BL Multi Primer of Redox BL Forte(eventueel tot 5 %

verdund met water voor een glad resultaat) aanbrengen en na licht opschuren, afwerken met Rubbol BL
Rezisto Spray. Oude intacte watergedragen verflagen binnen De intacte verflagen afwassen met Polyfilla
Pro S600 en zeer goed schuren. Kleine gebreken lokaal bijwerken met Rubbol BL Primer of Rubbol BL
Isoprimer en na droging schuren en ontstoffen.. Het geheel afwerken door middel van spuiten met
Rubbol BL Rezisto Spray. Oude intacte alkydhars verflagen binnen De intacte verflagen afwassen met
Polyfilla Pro S600 en zeer goed schuren. Kleine gebreken lokaal bijwerken met Rubbol BL Primer of
Rubbol BL Isoprimer en na droging matteren en ontstoffen. Het geheel afwerken door middel van
spuiten met Rubbol BL Rezisto Spray. Bij o.a. de volgende houtsoorten kan doorbloeden van
inhoudstoffen optreden: Merbau, Dark Red Meranti, Western Red Cedar, Eiken en Afzelia. In grenen en
vuren kunnen noesten soms een gele verkleuring veroorzaken. Deze moeten voorbehandeld worden met
Rubbol Primer of Rubbol Primer Express of Rubbol BL Isoprimer. In het geval van de Rubbol BL Isoprimer,
als er na de eerste laag nog doorbloeding of verkleuring zou optreden dient men na min. 16 uur een
tweede laag Rubbol BL Isoprimer te voorzien. Watergedragen producten zijn gevoelig voor rubber waarin
weekmakers zijn verwerkt, zoals b.v. tochtprofielen. De verffilm kan door de weekmakers worden
aangetast en daardoor zacht en kleverig worden. Bij voorkeur profielen van EPDM-rubber toepassen.
Vooraf de leverancier om raad vragen. Indien men meerdere lagen Rubbol BL Rezisto Spray zou
aanbrengen is het aanbevolen te schuren tussen de lagen(minimum P400).

Toepassingsmethode
Airless en airmix.

