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FERROBINE 
Roestwerende verf 

 
 
 
 
SAMENSTELLING:  
Roestwerende verf op basis van aluminium en ijzeroxide volgens de norm DB 635.78. 
 
EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN:  
FERROBINE wordt aangeraden voor buitenapplicatie op ijzergeraamtes, rollend materiaal, gebinten, pijlers, elektrische 
installaties enz.… 
FERROBINE weerstaat aan de klimatologische omstandigheden en industriële omgeving dank zij haar speciale 
filmogene eigenschappen. 
FERROBINE biedt een uitstekende hechting op en is voldoende elastisch om de bewegingen van de ondergrond te 
volgen. 
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
FERROBINE wordt gerold, gekwast of gespoten. 
FERROBINE is gebruiksklaar maar mag tot 5% verdund worden met synthetische thinner. De te behandelen 
ondergronden moeten vrij zijn van alle onzuiverheden en worden behandeld met ofwel een laag MINIMUM DE PLOMB 
DB 634.55(loodmenie) overschilderd met 2 lagen FERROBINE of met 2 tot 3 lagen FERROBINE. 
 
VERDUNNING EN REINIGING: 
Synthetische thinner of synthetische thinner 
 
KLEUREN:  1025: Ral 9007 
  1026: RAL 9006 
  1027: Blauw 
  1028: Groen 
  1029:  Baksteenrood 
  1030: Aluminium 
 
 
RENDEMENT:    6- 8 m² / Li 
 
VERPAKKINGEN: 750ml en 2,5Li 
 
VOC: Maximale EU-waarde voor dit product (Cat. IIA/i): 600gr (2007) en 500gr (2010). FERROBINE bevat maximaal een 
VOC gehalte van 360 gr/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. 
 
 

 


