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HYDROSAT 
Aflak in water oplosbaar 

 
 
SAMENSTELLING:  
100% acrylaat hars in watergedragen dispersie  
 
UITZICHT: 
Zijdeglans 
 
EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN:  
- HYDROSAT heeft een uitzonderlijk dekvermogen. Zijn kwastbaarheid is uitzonderlijk want dank zij een voldoende lange 
openingstijd verkrijgt men een mooie lakstand die resulteert in een eerste rangwerk. 
- Is geschikt voor binnen en buitenwerk en kan op alle ondergronden worden toegepast: metaal, cement, MDF. 
Ondergronden moeten eerst behandeld worden met een laag HYDROGRIP of HYDROFACER. 
-  Zeer goed afwasbaar klasse 2 volgens ISO11998 
- Vaste stofgehalte: 46% 
- Densiteit: 1,29 
- Glansgraad: 35% NOVOGLOSS RHOPOINT 60° 
- COV:  28,5 g/l 
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
- Met kwast en rol in 2 opeenvolgende lagen. In deze toepassing mag HYDROSAT met 2 % verdund worden; airless 
zonder verdunning of met 5% verdunning voor HVLP pistool. 
 
DROGING: Overschilderbaar na 4 uren. 
 
REINIGING:   met water 
 
RENDEMENT:  8 -10m² / li  
 
KLEUREN EN UITZICHT: 
Wit in stock 
Op bestelling kunnen alle Ral kleuren en de 1000 kleuren uit de ROBINMIX of de ROBINCRYL waaier gemaakt worden. 
 
VERPAKKINGEN: 750 ml - 2,5li – 12,5li. 
 
OPMERKING: Vorstvrij bewaren. 
 
VOC WAARDEN: Maximale EU waarden voor dit product (cat.IIA/d) : 130g/l(2010), de huidige waarde van Hydrosat 
bedraagt 18g/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. 
 


