
 

 

 

 

 

 

PRODUCT INFORMATIE JULI 2012  

FRESCOLITHE BLINX 
 

 

 

OMSCHRIJVING Watergedragen  decoratieve effectverf op acrylaat basis. 

 BlinX Glitterpaint: serie 1100, 1200, 1300, 1400: acrylaat in 

 combinatie met polyesterglitter. 

 BlinX Special: serie 1500: acrylaat in combinatie met mica effect 

 pigment. 

  

EIGENSCHAPPEN Zeer decoratief. 

 Waterverdunbaar en oplosmiddelvrij. 

 Geen hinderlijke geur tijdens de verwerking. 

    

TOEPASSING Geschikt voor de verwerking op diverse ondergronden in de decor-, 

 stand- en interieurbouw. 

 

KLEUREN BlinX Glitterpaint: 40 (zie BlinX kleurenkaart).   

 BlinX Special: 4 (zie BlinX kleurenkaart). 

 

VERPAKKING 2 kg. 

 

BASISGEGEVENS Bepaald bij 23°C en 50 % R.V. 

 

 Glansgraad : glans. 

 Dichtheid : 1,1 kg/dm³. 

 Stofdroog : na 1 uur. 

 Doorgedroogd : na 14 dagen. 

 Houdbaarheid : 6 maanden in gesloten  

    originele verpakking op een koele, 

    droge en vorstvrije plaats. 

 V.O.S. : klasse A/a. 30 g/l 2010. 

    max. 10 g/l.   

 

RENDEMENT Afhankelijk van de wijze van verwerking: ca. 4 m²/kg.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VERWERKING Verwerkingsmethode : bij voorkeur met een     

 BlinX Glitterpaint.   HVLP spuit. Het is ook mogelijk 

    BlinX Glitterpaint op een decoratieve 

    manier te verwerken bv. met een 

    flappenrol. 

 Verwerkingsmethode : spaan, kam, verfrol, flappenrol etc. 

 BlinX Special  

  : ondergrond en omgevingstemperatuur 

 Verwerkingsconditie   boven 7°C. 

  : relatieve luchtvochtigheid max. 80 %. 

  : zorg voor goede ventilatie. 

  Verdunning : gebruiksklaar.    

        max. 5 % water toevoegen.  

  

BEHANDELING ONDERGROND De ondergrond dient droog te zijn en vrij van vuil en vet. 

 Zuigende ondergronden impregneren met Putop Impregneer. 

 Na eventuele impregnering, de ondergrond voorbehandelen met 

 BlinX grondlaag (Putop Supreme). 

   

BELANGRIJK Frescolithe BlinX Glitterpaint heeft na productiedatum een 

 houdbaarheid van 6 maanden.  

  

REINIGING GEREEDSCHAP Direct na gebruik met water. 

 

TECHNISCH ADVIES Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met 

 Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99. 

  

 

 

 

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. 

Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door 

ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de 

verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve 

uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. 

 Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Product Informatie blad verliest deze uitgave haar geldigheid. 

 


