Rubbol
BL
Ventura
Satin

Over dit product
Zijdeglanzende watergedragen één-pot-systeem voor buiten op
basis van een combinatie van acrylaat en alkyd in emulsie, zeer
goed ademend met Microvent technology.

Belangrijkste voordelen
hoog vaste stofgehalte waardoor goede duurzaamdheid, goede kantendekking en hoog vullend
vermogen
licht thixotroop
uitstekend UV bestendig
uitstekend glans- en kleurbehoud
vlotte en aangename verwerkbaarheid(vrijwel identiek aan alkyd lak)
zijdeglans afwerking ( ± 20 à 30 GU@60° volgens ISO 2813)
zeer elastisch
snelle droging en doorharding

Speciale kenmerken
MicroVent Technology
Zeer goed ademend
Één-pot-systeem

Technische informatie
Droog bijwerken

30 minuten

Overschilderbaar

6 uur

Dekking

Ca. 10-12 m²/l per laag. Afhankelijk van de
porositeit van de ondergrond, de
applicatiemethode en de vorm van het object.

Verdunning

Gebruiksklaar. Zo nodig maximaal 10% water
toevoegen voor optimale indringing indien gebruikt
als grondlaag op onbehandeld hout.

Glansgraad

± 20 à 30 GU@60° selon ISO 2813

Productgegevens
Normaal gebruik
Gebruiksklaar. Zo nodig maximaal 10% water toevoegen voor optimale indringing indien gebruikt als
grondlaag op onbehandeld hout. 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. Het is absoluut noodzakelijk te schuren tussen de verschillende
lagen Rubbol BL Ventura Satin (minimum P240).
Samenstelling
Watergedragen
Belangrijkste voordelen
hoog vaste stofgehalte waardoor goede duurzaamdheid, goede kantendekking en hoog vullend
vermogen, licht thixotroop, uitstekend UV bestendig, uitstekend glans- en kleurbehoud, vlotte en
aangename verwerkbaarheid(vrijwel identiek aan alkyd lak), zijdeglans afwerking ( ± 20 à 30 GU@60°
volgens ISO 2813), zeer elastisch, snelle droging en doorharding
Kleurreeks
5051 Color Concept, Painter ReadyMix
Verpakkingsgrootte
1 Liter, 2.5 Liter

Systeemgegevens
Nieuw of kaal hout buiten Vette houtsoorten ontvetten m.b.v. M600 of Polyfilla Pro S600. Gronden met
Rubbol BL Ventura Satin of Rubbol BL Primer of Rubbol BL Isoprimer of Rubbol Primer of Rubbol Primer
Express. Voor gebruik op horizontale delen buiten of heel harde houtsoorten, altijd starten met een
solventgedragen grondlaag type Rubbol Primer of Rubbol Primer Express. Voor meer info gelieve de
technische dienst te contacteren Schuren, scheuren dichten en eventueel plamuren m.b.v. Polyfilla Pro

producten. Overschilderen met Rubbol BL Ventura Satin. Schuren en aflakken met Rubbol BL Ventura
Satin. Hard PVC 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 Ventura Satin (één of twee lagen). Ijzerwerk Na
voldoende aantal lagen roestwerende verf Redox BL Forte kan men, na licht schuren afwerken met
Rubbol BL Ventura Satin (één of twee lagen). Voor zink en gegalvaniseerd (verzinkt) ijzer Op de zinklagen
na ontvetten met M600 en licht schuren een laag Redox AC Multiprimer of Redox BL Forte(eventueel tot 5
% verdund met water voor een glad resultaat) of Redox BL Multi Primer aanbrengen en na licht
opschuren, afwerken met Rubbol BL Ventura Satin (één of twee lagen). Oude intacte watergedragen
verflagen De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 en zeer goed schuren. Kleine gebreken
lokaal bijwerken met Rubbol BL Primer of Rubbol BL Isoprimer. Schuren en aflakken met Rubbol BL
Ventura Satin (één of twee lagen). Oude intacte alkydharsverflagen binnen De intacte verflagen afwassen
met Polyfilla Pro S600 en zeer goed schuren. Kleine gebreken lokaal bijwerken met Rubbol Primer of
Rubbol Primer Expres en na droging matteren. Schuren en aflakken met Rubbol BL Ventura Satin (een of
twee lagen). 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. Het is absoluut noodzakelijk te schuren tussen de verschillende lagen Rubbol BL
Ventura Satin (minimum P240). Voor gebruik op horizontale delen buiten of heel harde houtsoorten,
altijd starten met een solventgedragen grondlaag type Rubbol Primer of Rubbol Primer Express. Voor
meer info gelieve de technische dienst te contacteren

Toepassingsmethode
Borstel, rol.
Borstel met synthetische haren voor watergedragen lakken.
Rol: opzetten met viltrol en eventueel narollen met schuimroller concaaf (Schuimstof superfijn bijv.
SoftForm Pro)

