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Styrol Satin 

 
 

OMSCHRIJVING Zijdeglanzende gevelverf voor buitentoepassing met haarscheur overbruggende eigenschappen 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN  Uitstekend weerbestendig 

 Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300 

 Waterdampdoorlatend 

 Zeer goed dekkend 

 Goede duurzame elasticiteit 

 Haarscheur overbruggend 

 Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen 

TOEPASSINGEN  Het behandelen van gevels met haar- en krimpscheuren 

 Toepasbaar op minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters en 
beton 

 

  PRODUCTINFORMATIE                                    

Bindmiddel Acrylaatdispersie 

Dichtheid 1,42 kg per ltr 

Theoretisch rendement 8 - 10 m² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond 

Glansgraad Zijdeglans  

Houdbaarheid  Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking 

 Koel, droog en vorstvrij bewaren 

Schrobvastheid Klasse 1 DIN EN 13300 (na 28 dagen droging)    

 

VERWERKINGSGEGEVENS  

Verwerking Kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 160 - 220 bar, 
spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen 

Droging bij 20°C Na ca. 1 uur stofdroog, na ca. 12 uur overschilderbaar 

Verwerkingscondities Optimaal > 10°C en r.v. < 75% 

Verdunning Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water 

Reiniging gereedschap Direct schoonmaken met lauw water 

 

LEVERING  

Verpakking 1 ltr, 2,5 ltr , 5 ltr en 10 ltr 

Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System 

Basis Wit/basis 1, 3 en 7 

 

SYSTEMEN  

Voorbehandeling  Ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (maximaal vochtigheids-percentage 4%) 

 Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond 
herstellen 

 Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen 

 Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean 

 Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix 

 Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED 
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Afwerking Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2  lagen Styrol Satin 

 


