
Technische Fiche  
          Update : 05/2015 

 

Peintures  ROBIN S.A. 

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange 

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58 

peintures@robin.lu // www.robin.lu 

 

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange 

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880 

peintures.standox@robin.lu // www.robin.lu 

 

 
 

 
 

ACRYL - VLIESLATEX 
Latex versterkt met Dralon° vezels 

 
 
 
SAMENSTELLING:  
Waterafdunbare dispersie op basis van een niet verzepende acrylaat copolimeer. 
 
TOEPASSINGEN:  
Buitenverf met een optimale waterdamp afstootbaarheid en een goede weerstand tegen water en 
vuilaanhechting. Afwasbare verf dat ook binnen kan gebruikt worden. 
Verf bevattende Dralon° vezels en kan bijgevolg kleine scheurtjes en onregelmatigheden in sommige gevels 
overbruggen. De vezels geven aan de verf een grotere elasticiteit. 
ACRYL VLIESLATEX heeft een uitstekende dekkracht. 
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
Op gevels en nieuwe muren brengt men eerst een laag Polyfilm aan verdund in een verhouding van 1 deel 
Polyfilm met 5 delen water.  
Wordt met de rol of kwast aangebracht of verspoten  
Droogtijd tussen 2 lagen: 4 tot 6 uren. 
De eerste laag kan tot maximaal 10% verdund worden. Bij de tweede laag mag men maximaal tot 5% 
verdunnen. 
 
REINIGING: van het materiaal met water 
 
KLEUR: Wit.  
Kan ook met universele tinters van het merk SUPER bijgekleurd worden tot pastelkleuren. 
 
RENDEMENT:  6 - 8 m²/li 
 
VERPAKKINGEN:  4 l t r  – 12,5 l t r  
 
VOC WAARDEN : EU maximale toegelaten waarden voor dit product (Cat.IIA/c) : 75g/l (2007) – 
40g/l(2010): De actuele waarde van Acryl Vlieslatex bedraagt 27,5g/li. 
 
OPMERKINGEN: Alle waarborgen op deze verf vervallen indien ze getint worden met andere mengpasta’s 
dan deze die door Robin verkocht worden. 
 
 
 
 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste 
editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste 
omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 
 

 


