
 

          REV. 01.2014 
 
 

HYDROGOLD 
    
 

DEFINITIE Goudkleurige verf, op basis van een vinyl acetaat ethyleen dispersie en 
bestemd voor muurverfraaiing en andere toepassingen. 

 

ONDERGRONDEN 

Nieuwe en reeds geschilderde muren. De ondergrond moet zuiver zijn en niet 
verkrijtend: 
*(rechtstreeks aangebracht op) muren, zolderingen, pleisterwerk, wanden, 
bakstenen, cement, beton, behangpapier, sierlijsten. 
*(na voorbehandeling) : hout, multiplex, ferro en non ferro metalen, PU sierlijsten 
 

 
ALGEMENE 
EIGENSCHAPPEN 

* Watergedragen product : reukloos, eenvoudig en veilig te gebruiken, respecteert 
ons milieu (solvent en plastizer vrij) 
* Uitstekende dekkracht 
* Gelijkmatige verdeling over de oppervlakte 
* Gelijkmatige droging zonder fouten of aanzetten. 
* Eenvoudig te onderhouden 
* Afwasbaar 

VERWERKING 
Samenstelling : 

 
 

Uitzicht :  
 

-------------------------------------------------
Densiteit : 

 
Viscositeit bij 20°C : 

 
Droging :  

  
 

  
pH : 

 
 Theoretisch rendement : 

 
SPECIFICATIES 

 
Uitzicht van de droge 

verffilm: 
 

 Fijnheid :  
 

Weerstand aan vochtige 
wrijvingen : 

  

Bindmiddel : watergedragen polymeer op basis van VAE zonder solvent en 
plastizer. 

Kleur : glanzend goud 
Verdunner : water 
Thixotroop 
 
 
1,13 +- 0,05 kg/li  
 
1500 +-200mPas HAAKE VTOR2  
 
Bij 20°C, 60%HR en 50 µm droog 
    Aanraking : 1 uur 
    Overschilderbaar : 4 uren 
 
8.5 +-0.2 
 
± 8 -11  m²/li op vlakke ondergronden zonder verlies 
 
VOLGENS EN 13300 : 
 
ZIJDENGLANS volgens ISO 2813, RHOPOINT 60°C 
 
 
< 10 microns Jauge Hegmann, volgens ISO 1524 
 
Klasse 2 volgens ISO 11998  
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HYDROGOLD 
 
 

VERWERKING 
 

De ondergrond moet zuiver zijn  en moet een aangepaste voorbereiding 
hebben ondergaan, zodat het vrij is van alle niet hechtende onderdelen.  
  
Dit conform DIN 18363 Teil c 
 
NIEUWE ONDERGRONDEN : 
Nieuw metselwerk (pleister, cement) moet een minimale droging hebben 
van 28 dagen. 
• Ontvetten, ontstoffen en goed reinigen. 
• Elke barst moet met een aangepast vulmiddel behandeld worden. 
• Elk metaal moet met een roestwerende primer behandeld worden en 

elk non ferro metaal eerst gronden met een hechtingsprimer. 
• Bloedende houtsoorten behandelen met een isolerende primer. 
• Verkrijtende en pliesterachtige ondergronden eerst fixeren. 
 
BEHANDELDE ONDERGRONDEN : 
Na voorbehandeling moeten de ondergronden vergelijkbaar zijn aan de 
omschrijving van nieuwe ondergronden. 
• Alle niet hechtende of schilferende onderlagen verwijderen, 

eventueel met hoge druk (respecteer de droging).   
• Indien de ondergrond verkrijt, deze eerst fixeren 

 
AANBRENGEN 
 

 
• Kwast, rol, lage druk spuitpistool : klaar voor gebruik   
• Airless : Eerst testen 
 

 

 
REINIGINGSMIDDEL 

 
Water 

 
AANBEVELINGEN 

 
Werkingsomstandigheden : 
* De omgevingstemperatuur en die van de ondergrond moeten 
hoger liggen dan 10°C, en lager dan 30°C. Een hogere temperatuur 
kan de droging negatief beïnvloeden 
* De relatieve vochtigheid moet lager liggen dan 80 % 

 
VERPAKKINGEN 

  
0.75li et 2.5li 

   
 

 
BEWARING 

1 jaar in ongeopende originele verpakking. 
Bewaren in een goed verlucht lokaal bij een temperatuur tussen  
+ 5°C en + 30°C. 

 
MILIEU 

De maximale waarden voor dit product bedragen volgens de norm 
2004-42/CE (cat IIA/a) : 75g/li (2007) en 30 g/li 
(2010).Solventgehalte van dit product ligt <10 g/li berekend volgens 
DIN ISO 11890 

 
HYGIËNE, VEILIGHEID, 
TRANSPORT 

 
Zie onze bijbehorende veiligheidsblad. 

 

 
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. 
. 

 


