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PRODUCT DATA  VERNAC SATIN  
 
  

OMSCHRIJVING 
Solventgedragen acrylvernis.  

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Volledig kleurloos - transparant - hoge weerstand tegen weersinvloeden - alkalivast - uitste-
kende soepelheid - niet vergelend. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Bescherming van non-ferrometalen. 
Renovatie van doorschijnende lichtkoepels (uitgezonderd polycarbonaat). 
Vernac Satin niet aanwenden als vloervernis of op plaatsen die aan mechanische drukbelas-
ting worden onderworpen. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Zijglans (glansgraad 60°:  30) 
Kleur: Kleurloos 
Massa: 0,99 - 1,01 g/cm³ 
Vaste stof gehalte: In volume: 40 - 43% 

In gewicht: 49 - 51% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film:  100 micron (verbruik: 10 m²/l) 

Droge film:  42 micron (verbruik: 10 m²/l) 
Vlampunt: > 39°C 

 
VOC-gehalte: 499 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: 499 g/l max. 
Categorie: A/i 
EU grenswaarde: 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: 1 uur 
Hanteerbaar: 1½ uur 
Overschilderbaar: 4 uur 
Uitgehard: 1 dag 

 
Rendement 
Theoretisch: 10 - 15 m²/l 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
De ondergronden moeten volkomen droog en zuiver zijn. 
Op metalen moeten oude vernislagen (met bijv. Rapid Super) en oxidatiesporen (met bijv. 
een polish) verwijderd worden. Nadien reinigen met een in Thinner 22 gedrenkte doek. 

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Elk type kan gebruikt worden. 
  
Roller: Gebruik een mohairrol of kortharige perlonrol 
  
Reinigen: Thinner 22 
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PRODUCT DATA  VERNAC SATIN  
 
 

APPLICATIE CONDITIES 
Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

 
OPMERKINGEN 
 Voor buitenwerken 2 tot 3 lagen aanbrengen. 
 Voor binnenwerken 1 tot 2 lagen aanbrengen. 

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 
 
 


