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ALGEMENE BESCHRIJVING

Een revolutionaire spuitbus voor ultrabrede en compacte lijnen, 
ca 40 cm Vooral ontworpen om grote oppervlakken met een ongekende snelheid 
te vullen. Verder is hij ook handig om gigantische lettertypes te maken dankzij het 
krachtig transversaal spuiten.

Samengesteld met matzwarte oplosmiddelhoudende acrylverf (Nitro 2G) van 
uitzonderlijke kwaliteit en hoge dekkracht.

Door zijn eigenschappen kan het ook worden gebruikt als afwerkingslaag voor 
binnen- en buiten.

KENMERKEN

- Hoge druk.
- Droogt zeer snel.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Uitstekende � exibiliteit.
- Uitstekende dekkracht.
- Silver Killer©, dekt metallic “lea� ng” verfsoorten.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
-  Goed verweringsgedrag.
- Goed bestand tegen UV-stralen. (zie kaart).

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid 
van de mengkogel.

- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder op roestige metalen 
oppervlakken de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een roestwe-
rende grondverf aan.

- Overschilderbaar na vijftien minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt 

raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde 

ruimten.
- LET OP: Product onder hoge druk. Draag een veiligheidsbril.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Kleur:    zie kaart
Glans:  <10%
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):   10’
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):          20’
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808 ):        20 micron/laag
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409): 3 B
Theoretische opbrengst (continu verven): 4,5 m² voor spuitbus 400 ml
Verdunner:     Mengsel van oplos-

middelen:
Levensduur van het product:    (Correct opgeslagen) >5 jaar
Toepassingsvoorwaarden:    Minimale omgevingstemperatuur 8ºC

Oppervlaktetemperatuur 5ºC 
Max. vochtigheid 85% R.H.P

Hittebestendigheid van de verf:   100ºC
Overschilderen: Na 10'

* Alle hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.

ETIKET       CAP

65 mm.

DOP
Beschermt het ventiel
en de cap.

TOEPASSINGEN
Aangezien het een hogedrukspuitverf is met een groot spuitbereik, 
bevelen wij het gebruik ervan aan voor buiten, plamuur-, beletterings- en 
markeringswerkzaamheden. 

Aangezien het een verf van hoge kwaliteit is, kan hij ook worden gebruikt voor een 
breed scala van toepassingen waar zijn kenmerken vereist zijn. 

AFBEELDING

DONUT
Identi� ceer de 
kleur 
van de verf.

Speciale
 MAD MAXXX cap.

Werkt alleen op deze spuitbus.
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COD. STREEPJESCODE/BARCODE

Color nameREF. Nr.

Serienummer
Numéro de l’itinéraire
Date d’expiration

Opaciteitniveau UV-bestendigheid

Beschermt het ventiel
en de cap.

290822

Made in Europe.

BEDRIJF gecerti� ceerd 
volgens kwaliteits- en milieunormen.
ISO 9001 - ISO 14001



Zwart / Black
EX017M9011M

RV 1021 Lichtgeel / Light Yellow
EX017M1021M

RV 3001 Felrood / Vivid Red
EX017M3001M

RV 216  Paars Anonymus / Anonymous Violet
EX017M0216M

RV 30 Elektrisch Blauw / Electric Blue
EX017M0030M

RV 219  Parijs groen/ Paris Green
EX017M0219M

R 9010  Matwit /Matte White
EX017M9010M

TECHNISCH INFORMATIEBLAD      MAD MAXXX

KLEUREN 7 Kleuren PACKAGING

Hoge druk.
Nominaal vermogen: 750 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50ºC 
Drijfgas: DME

Doos (6 stuks)
340 X 140 X 200 mm.
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Hittebestendigheid van de verpakking: <50ºC 

Made in Europe.

BEDRIJF gecerti� ceerd 
volgens kwaliteits- en milieunormen.
ISO 9001 - ISO 14001



Productinformatie    TECHNISCH INFORMATIEBLAD    
MAD MAXXX. Metallic kleur.
750 ml, 20 Oz, 568 g.
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ALGEMENE BESCHRIJVING

Een revolutionaire spuitbus voor ultrabrede en compacte lijnen, 

ca 40 cm. Vooral ontworpen om grote oppervlakken met een ongekende snelheid 
te vullen. Verder is hij ook handig om gigantische lettertypes te maken dankzij het 
krachtig transversaal spuiten.

Samengesteld met zilverkleurige oplosmiddelhoudende acrylverf (Nitro 2G) van 
uitzonderlijke kwaliteit en hoge dekkracht.

Door zijn eigenschappen kan het ook worden gebruikt als afwerkingslaag.

KENMERKEN

- Hoge druk.
- Droogt zeer snel.
-  Loodvrij
- Uitstekende � exibiliteit.
- Uitstekende dekkracht.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Lage weerbestendigheid.
-  Lea� ngsoort aluminium.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder op roestige metalen 

oppervlakken de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een roestwe-
rende grondverf aan.

- Overschilderbaar na vijftien minuten met dezelfde verf.
- Draai de spuitbus om om het ventiel na gebruik te reinigen, als de cap verstopt 

raakt vervang hem dan door een nieuwe.
- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde 

ruimten.
- LET OP: Product onder hoge druk. Draag een veiligheidsbril.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Kleur: Glanzend zilver
Bindmiddeltype: Koolwaterstof
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):    10’
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):         30’
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808 ):        25 micron/laag
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409): 3 B
Theoretische opbrengst (continu verven): 9 m² voor spuitbus 400 ml
Verdunner:     Aromatisch mengsel
Levensduur van het product:    (Correct opgeslagen) >5 jaar
Toepassingsvoorwaarden:    Minimale omgevingstemperatuur 8ºC

Oppervlaktetemperatuur 5ºC 
Max. vochtigheid 85% R.H.P

Hittebestendigheid van de verf:   150ºC
Overschilderen: Na 10'

* Alle hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.          290822

KLEUR

ETIKET       CAP

65 mm.

DOP
Beschermt het ventiel
en de cap.

TOEPASSINGEN

Aangezien het een hogedrukspuitverf is met een groot spuitbereik, bevelen wij het 
gebruik ervan aan voor buiten, plamuur-, beletterings- en markeringswerkzaamhe-
den.

Aangezien het een verf van hoge kwaliteit is, kan hij ook worden gebruikt voor een 
breed scala van toepassingen waar zijn kenmerken vereist zijn.     

AFBEELDING
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DONUT
Identi� ceer de 
kleur 
van de verf.

Speciale
Mad Maxx cap.

Werkt alleen op deze spuitbus.

PACKAGING 

Hoge druk.
Nominaal vermogen 750 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50ºC 
Drijfgas DME

Doos (6 stuks)
340 X 140 X 200 mm.

Verchroomd zilver / Silver Chrome
EX017M0123

COD. STREEPJESCODE/
BARCODE

Color nameREF. Nr.

Serienummer
Numéro de l’itinéraire
Date d’expiration

Opaciteitniveau UV-bestendigheid

DOP
Beschermt het ventiel
en de cap.

Hittebestendigheid van de verpakking: <50ºC 

Made in Europe.

BEDRIJF gecerti� ceerd 
volgens kwaliteits- en milieunormen.
ISO 9001 - ISO 14001


