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HYDROFINISH BRILLANT 
    
 
OMSCHRIJVING Glanzende 1-component lak oplosbaar in water. 

TOEPASSINGEN * Bescherming en decoratie van metalen structuren en industrieel 
gereedschap, dit zowel voor binnen– als buitentoepassingen. 
 

*zowel voor gebruik op nieuwe ondergronden als voor onderhoud.  
 

ONDERGRONDEN Ferro-metalen die werden voorbehandeld met een wateroplosbare primer : 
HYDROFER of anti-corrosieprimer Hydro 
Oude compatibele ondergronden in goede staat. 
 

EIGENSCHAPPEN Goede anti-corrosie-eigenschappen op een watergedragen primer. 
Verf op waterbasis, zonder solventgeur, makkelijk aan te brengen, reiniging 
van het materiaal met water ( voor product droog is ) 
 

VERWERKINGS-GEGEVENS 
Hars:  

Uitzicht van de droge film : 
Droge stofgehalte in gewicht: 
Droogtijd bij 20°C, 60 % R.V. 

en laagdikte van 40µm 
droog: 

Theoretisch Rendement: 
 

Aanbevolen laagdikte:  

Acrylaat hars 
Mooi gespannen, glanzend. Glans : 66 % NOVOGLOSS RHOPOINT 60° 
54 % +/- 1% ( 43 %, +/- 1% in volume, afhankelijk van de kleur) 
Stofdroog : na 30 minuten 
Handdroog : na 2 uur 
Overschilderbaar : na 24 uur droogtijd. 
10 +/- 1.0 m²/ l bij 40 µm droge laagdikte op een gladde ondergrond en 
zonder verlies. 
80µm droog ( in twee lagen indien mogelijk). 
 

VERWERKING 
 

Dient in overeenstemming te zijn met de geldende normen en dient te 
gebeuren volgens de regels van de kunst. 
 

VOORBEREIDING VAN DE 
ONDERGROND 
 

De ondergrond dient zorgvuldig te worden gereinigd en ontdaan van allerlei 
soorten vervuiling, oude niet hechtende verf, vetsporen. Reiniging gebeurt 
door krabben, borstelen, ontstoffen en ontvetten. 
Roest , ijzeroxides of oude verflagen in slechte staat dienen bij voorkeur te 
worden verwijderd door grit– of zandstralen en dit tot een minimum 
zorgniveau Sa2. Wanneer stralen niet mogelijk is dient men over te gaan tot 
krabben of borstelen tot een zorgniveau ST 3 
 

AANBEVELINGEN Omgevingsfactoren bij toepassing : 
De omgevingstemperatuur en deze van de ondergrond dienen hoger te zijn 
dan 10°C en moeten beneden de 35°C blijven. 
Niet condenserende ondergrond : de temperatuur van de ondergrond dient 
minimum 3°C hoger te zijn dan de temperatuur van het dauwpunt. 
Relative vochtigheid dient lager te zijn dan 75% 
 

KLEUREN : RAL en AFNOR kleuren. Speciale kleuren op aanvraag.  
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HYDROFINISH BRILLANT 
 
AANBRENGEN 

 
Materiaal Verdunning 
Kwast, Rol 

 
Niet verdunnen . 

 
Airless-spuitpistool  

 
Verdunnen met 0 tot 10% kraantjeswater  

 
 
REINIGING VAN 
MATERIAAL 
 

Kan gebeuren met kraantjeswater, zolang de verf niet droog is. Cellulose of 
synthetische verdunner na droging. 

OVERSCHILDERBAARHEI
D 

Met zichzelf na een droogtijd van minimum 24 uur 

VERPAKKINGEN 750 ml     2.5 Liter     12.5 Liter 

 
BEWARING 1 jaar in een gesloten en niet begonnen bus. 

Bewaren in een goed verlucht lokaal bij een temperatuur tussen de +5°C en 
de +35 °C 
 

HYGIENE, VEILIGHEID, 
TRANSPORT 

VOC:    EU grenswaarde ( cat IIA/i) : 140g/ L ( 2010) 
HYDROFINISH : 94 g / L 
Zie ook onze betreffende veiligheidsfiche. 
 

 
 

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 
versie is. Alle informatie weergegeven in deze fiche  zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste 
omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 

 


