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Aquatop Satin Textur 
  

  
 
Beschrijving en bestemming van het product 
 

Aquatop Satin is een sneldrogende en waterafdunbare eindlaag voor spuittoepassing. Deze 
oxidatief drogende urethaan-alkydverf onderscheidt zich dankzij de volgende eigenschappen: 

• snelle oppervlakte- en doordroging met hoge hardheid en krasvastheid 

• mooie satijnglans en goede donker-vergelingsweerstand 

• goede waterweerstand (na 24 uur droging) door interne emulgatorkeuze 

• goede opslag- en drogingstabiliteit 

• geringe geur, vrij van organische amines 

• goede buitenduurzaamheid 

• zeer goede verspuitbaarheid (vloei, ontluchting, kantdekking….) 
Dankzij deze eigenschappen is Aquatop Satin een esthetische afwerkinglaag van hoge kwaliteit. Als 
eindlaag op Aquaprim vormt het een systeem op waterbasis met veel industriële 
toepassingsmogelijkheden. 
 
Aquatop Satin is ook verkrijgbaar in textuur versie: Aquatop Satin Textur. 
Aquatop Satin Textur wordt bekomen door 6 % Aquawax voor Textur toe te voegen (op 1 
L basis Aquatop Satin, 70 g Aquawax voor Textur toevoegen). Deze wax kan samen met de 
colorpasta onder de schudder ingewerkt worden in de basis. 
 

Bindmiddel 
 

Oxidatief drogend urethaanalkydhars als waterige emulsie 
 

Pigment 
 

Lichtstabiele organische en/of anorganische pigmenten, naargelang de kleur. 
 

Kleur 
 

Alle RAL-kleuren via Color Dispenser. Andere kleurformules kunnen op aanvraag gesimuleerd 
worden. 
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Glans 
 

50 ± 10 (60° Gn). 

 
Technische gegevens 
  

 Densiteit: 1.26 (± 0.05) g/cm³  

 Vaste-stof-gehalte: 56 (± 3) % in 
gewicht 
44 (± 3) % in volume 

  

 Viscositeit: 
(Krebs Stormer) 

90 ± 5 KU 

 pH-waarde: 7-7.5 

 Droogtijden: 
(20°C-65 % R.V.) 

stofdroog 
kleefvrij 
droog 
overspuitbaar 

: 
: 
: 
: 

15 minuten 
1 uur 
4 uur 
24 uur 

 VOC: < 30 g/L  

 Theoretisch 
rendement: 

8.5 - 10 m²/L voor 40 micron  

 Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van 
de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie. 

 

Oppervlaktevoorbehandeling 
 

Voor goede antiroesteigenschappen gebruikt men beste en sneldrogende primer zoals Aquaprim. 
 

Gebruikswijze 
 

In de eerste plaats geschikt voor spuittoepassing, lucht, airless of airmix. 

• Pneumatisch pistool: 10 tot 15 % afdunnen met water en met druk op de verf verspuiten.  
Ingangsdruk : 3 tot 4 bar. 

• Airless pistool: 5 tot 10 % afdunnen bij 100-150 bar. 
Reinigen van het materiaal kan met leidingwater gebeuren. Indien de verf na het aandrogen moeilijk 

te 
verwijderen is, kan Thinner 73 gebruikt worden. 
 

Applicatievoorwaarden 
 

De temperatuur moet hoger zijn dan 5°C en de relatieve vochtigheid lager dan 75%. De temperatuur 
van het metaaloppervlak moet minimum 3°C hoger zijn dan het dauwpunt. 
 

Stockagestabiliteit 
 

Tussen de +10°C en +40°C. 
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Veiligheidsmaatregelen 
 

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en 
transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.  
 
De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.libertpaints.com 
 
Disclaimer 
De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en 
tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen 
aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints  worden afgeleid.  
Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de 
werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling 
R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere. 


