
VERPAKKING

Lage druk.
Nominaal vermogen 150 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50ºC 
Drijfgas: GLP –  HC  C3-C4

KLEUREN

ALGEMENE BESCHRIJVING

Alkydlak met matte afwerking, zeer snelle droogtijd en zeer goed kleurbehoud 
buiten.

KENMERKEN

-  Droogt zeer snel.
- Goede � exibiliteit.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Goede verharding.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Goede dekkracht.
- Lage druk.
- Hoge weerbestendigheid.
- Kleur die lang meegaat.
- Goed bestand tegen UV-stralen. (zie kaart)
- Hoge krasvastheid na polymerisatie van de laag.
- Door zijn kleine formaat (150 ml) is het een zeer praktisch hulpmiddel.

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. Op roestige metalen 
oppervlakken: Verwijder de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een 
roestwerende primer aan. Breng op kunststoffen en polyester een ankerlaag aan.

- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, 
drie dunne lagen zijn altijd beter dan één dikke laag, 
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.

- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:    Gemodi� ceerd alkyd
Kleur:    zie kaart
Glans 60º (ASTM D-1640 ISO 1517): 15-25% mat 
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):    10’
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):        24 uur 
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808 ):        15 micron/laag
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409): 0 B
Theoretische opbrengst (continu verven): 0,75 m² voor spuitbus 150 ml
Verdunner:    Mengsel
Levensduur van het product:  (Correct opgeslagen) 10 jaar
Toepassingsvoorwaarden:    Minimale omgevingstemperatuur 8ºC

Oppervlaktetemperatuur van 5ºC 
tot 50ºC

Max. vochtigheid 85% R.H.P
Hittebestendigheid van de verf:    100ºC
Overschilderen: Na 15' voor 2 uur of vanaf 48 uur
* De hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen

TOEPASSINGEN

Gezien de eigenschappen van het product bevelen wij het gebruik aan voor het 
bijwerken en schilderen van alle soorten materialen, zowel binnen al buiten. 
Voor huishoudelijk werk, handwerk, schone kunsten, en kortom, overal waar de 
eigenschappen en kenmerken van spuitbusverf van hoge kwaliteit.

-  Graf� ti        -  Tuinieren    - Schone kunsten       - Bouw
-  Doe-het-zelven    -  Belettering     - Aluminium timmerwerk

AFBEELDING
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DONUT
Identi� ceer de 
kleur 
van de verf.

DOP
Beschermt het ventiel
en de cap.

ETIKET       CAP

Productinformatie    TECHNISCH INFORMATIEBLAD    
Pocket. Effen kleuren. Lage druk, matte afwerking.
150 ml, 4 Oz, 112 g
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COD. STREEPJESCODE/
BARCODE

Kleurnaam
Color name

Serial number
Route number
Expiration Date

REF. Nr.

Opaciteitniveau Kan buiten gebruikt worden

Lichtrood / Light Red
EX0133020M

Zwart / Black
EX0133020M

Lichtgeel / Light Yellow
EX0131021M

Elektrisch Blauw / Electric Blue
EX0130030M

Made in Europe.

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

De zilver metallic kleuren van Pocket zijn geformuleerd met zeer sneldrogende 
oplosmiddelhoudende acrylharsen en metallic anorganische pigmenten.

ALGEMENE BESCHRIJVING

- Lage druk.
- Droogt zeer snel.
- Uitstekende hechting.
- Bevat geen lood of andere zware metalen.
- Uitstekende metallic afwerking.
- Gemakkelijk aan te brengen en over te schilderen, met dezelfde verf.
- Het kan niet worden overgeschilderd met andere verven of gelakt.
- Het heeft geen weerstand tegen wrijven.
- Lage weerbestendigheid.
- Het heeft geen corrosiewerende eigenschappen. 

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. Op roestige metalen 
oppervlakken:  Verwijder de corrosie met een staalborstel en breng zo nodig een 
roestwerende primer aan. Breng op kunststoffen en polyesters een ankerlaag 
aan. 

- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd 
beter dan één dikke laag, 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.

- Door de aard van hun pigmenten kan deze verf niet worden gevernist of 
overgeschilderd met andere oplosmiddelhoudende verf. Behalve met zijn eigen 
verf. 

- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Lage druk Multifunctioneel binnendraadven-

tiel
Drijfgas:    Butaan / Propaan / Mengsel 
Bindmiddeltype: Keton
Kleur:    Zilver
Glanzende verschijning 
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):    10’
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):          2 uur 
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808 ):        15 micron/laag
Hechting (ASTM D-3359 ISO 2409):                                                                       0 B
Theoretische opbrengst (continu verven):                               1 m² voor spuitbus 

150 ml
Verdunner:    Aromatisch mengsel
Levensduur van het product:   (Correct opgeslagen) 10 jaar
Toepassingsvoorwaarden:    Minimale omgevingstemperatuur 8ºC

Oppervlaktetemperatuur van 5ºC 
tot 50ºC

Max. vochtigheid 85% R.H.P
Hittebestendigheid van de verf:   150ºC

* Alle hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen.        290822

TOEPASSINGEN

Ze laten geschilderde oppervlakken er metallic zilver uitzien met dit product een 
grote decoratieve kracht, zeer geschikt voor gebruik binnenshuis in de plastische en 
artistieke kunsten, aangezien hun weerbestendigheid zeer gering is. 

- Doe-het-zelf  - Schone Kunst  - Creativiteit 
- Graf� ti  - Handwerk  - Scenogra� e

AFBEELDING

ETIKET       CAP

VERPAKKING

Lage druk.
Nominaal vermogen 150 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50ºC 
Drijfgas: GLP –  HC  C3-C4

COD. STREEPJESCODE/BARCODE

Kleurnaam
Color name

Serial number
Route number
Expiration Date

REF. Nr.

Opaciteitniveau Kan buiten gebruikt worden

Productinformatie    POCKET 

Pocket. Metallic kleuren. Zilverkleurig.
150 ml, 4 Oz, 112 g

KLEUR

65 mm.
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DONUT
Identi� ceer de 
kleur 
van de verf.

DOP
Beschermt het ventiel
en de cap.

Zilver / Zilver
EX0130101 

Made in Europe.

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

65 mm.

14
0 

 m
m

.


