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ROBINSILK 
Zijdeglanslak voor binnen en buiten 

 
 
SAMENSTELLING:  
Alkide urethaan aflak 
 
UITZICHT:  
Zijdeglans 
 
EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN:  
Tixotroop zijdeglans aflak. 
Kan op alle ondergronden worden toegepast, hout, metaal, pleister… 
De ondergronden moeten voorbereid worden met een laag UNIFACER die na droging lichtjes wordt 
geschuurd. 
ROBINSILK heeft een uitstekende dekkracht en een uitstekende kantendekking. 
 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN: 
ROBINSILK kan met de kwast, de rol of met het spuitpistool aangebracht worden. Kan lichtjes verdund 
worden met White Spirit. Bij toepassing met hoge of lage drukspuitpistool 15% White Spirit toevoegen. 
 
DROGING: 
Stofvrij:    na 2 - 3 uren 
Droog:     na 5 - 6 uren 
Hard:    na 24 uren 
 
REINIGING / VERDUNNING:    White Spirit 
 
RENDEMENT:    10 -12m² / li 
  
KLEUREN: 
ROBINSILK is beschikbaar in alle ROBINMIX kleuren en in de RAL kleuren 
 
VERPAKKINGEN:    250 ml - 750 ml - 2,5li - 5li en 20li. 
 
VOC WAARDEN:  Maximale EU toegelaten VOC waarden voor dit product: (CAT.IIA/d) : 300g/l (2010). 
Robinsilk heeft < 300 g/li VOC 
 
 
 
 
NB : Indien de verf toegepast wordt in een lokaal waar er geen buitenlicht aanwezig is, zal een natuurlijke 
vergeling van de verf snel optreden. Robin S.A. kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit 
fenomeen is een gevolg van de samenstelling van de harsen. 
 
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. 


