
Technische Fiche  
          Update: 31/07/2013 

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 

 

 
 

 
 

ACRYTON 
Gevelverf 

 
SAMENSTELLING:  
Pliolite hars van de firma Goodyear. 
 
 
TOEPASSINGEN:  
ACRYTON beantwoordt exact aan de technische voorschriften van de firma Goodyear, waardoor we de 
officiële  leverancier zijn geworden voor het Groot Hertogdom Luxemburg.  
 
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
ACRYTON wordt op nieuwe en oude gevels aangebracht samengesteld uit: crépi, beton, steen baksteen, 
hout enz. 
ACRYTON heeft een uitstekende hechting op oude en verkrijtende ondergronden. 
Gevels behandeld met ACRYTON hebben een grote waterdampdoorlaatbaarheid waardoor vocht kan 
verdampen zonder blazer te vormen. Deze lagen zijn waterafstotend en weerstaan aan de alkaliteit van het 
beton, de vervuiling, schimmels en UV stralen. 
 
 
GEBRUIK: 
Zeer poreuze ondergronden  kan men best eerst hechten met 1 laag ACRYTON Tiefengrund dat 1:1 
verdund werd met White Spirit. 
Op weinig zuigende ondergronden volstaat het om een eerste laag verdunde ACRYTON aan te brengen. 
Deze verdunnen met 20 tot 25% White Spirit. 
ACRYTON wordt met White Spirit verdund.  
Voor toepassing met kwast of rol: 5 – 10% 
Voor verspuiten: 20 – 25% 
 
 
RENDEMENT:  6 m²/li indien men kwast 
            7 m²/li indien men verspuit 
 
 
REINIGING:  van het materiaal met White Spirit 
 
 
KLEUREN: Wit, zwart, roodbruin NR 100, Leiengrijs RAL 7015. 
 
 
DROGING: 
Bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid: 
    Stofdroog: na 1 uur 
    Slagregenvast: na 2 uren 
    Overschilderbaar: na 24 uren 
    
 
BEWARING: 
1 jaar in zijn originele verpakking. 
ACRYTON is onverenigbaar met eender welk ander product. 
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VERPAKKINGEN:  0,750li – 2,5li - 5li - 10li. 
 
 
VOC WAARDEN : EU maximale toegelaten waarden voor dit product (Cat.IIA/c) : 600g/l (2007) – 
500g/l(2010): De actuele waarde van Fongicryl bedraagt 413g/l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


