
 

 

 

 PRODUCT INFORMATIE DECEMBER 2016  

PUTOP PU METALLIC 
 

 

OMSCHRIJVING Hoogwaardige watergedragen metaaleffectlak voor binnen op basis  

 van een gemodificeerde polyurethaan. 

  

EIGENSCHAPPEN Unieke metaalglans. 

 Krasbestendig en schrobvast. 

 Zeer goede handcrème bestendigheid. 

 Krachtige kleuren en goed dekkend. 

 Oplosmiddelvrij en geurarm. 

 Sneldrogend, meerdere lagen op een 1 dag  aan te brengen. 

 Gemakkelijk verwerkbaar. 

 

TOEPASSING Geschikt voor de verwerking op diverse ondergronden zoals hout, 

 metaal, kunststof e.d. 

 

KLEUREN 235 (zie Neverlak 8000 waaier). 

 

GLANSGRAAD Zijdeglans. 

 

VERPAKKING 1 en 2,5 liter. 

 

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

 Dichtheid : 1,1 kg/dm³. 

 Stofdroog : na ca. 1 uur. 

 Droog : na ca. 2 uur. 

 Overschilderbaar : na ca. 4 uur. 

 Volledige uitharding : na 14 dagen. 

 Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten  

    originele verpakking op een koele, 

    droge en vorstvrije plaats. 

 V.O.S. : klasse A/i. 200 g/l. (2010). 

    max. 60 g/l. 

 

RENDEMENT Afhankelijk van de wijze van verwerking en aard en structuur 

 van de ondergrond ca. 10 m²/l. 

  

VERWERKING Verwerkingsmethode : bij voorkeur verwerken met een  

     verfspuit. 

  : Luchtspuit. 

    spuitdruk: 3 - 4 bar. 

    spuitopening: 1,5 - 2 mm. 

  : HVLP luchtspuit. 

    spuitdruk: 3 - 4 bar. 

    spuitopening: 1,8 mm. 

  : Airmix. 

    spuitdruk airlesspomp: vanaf 50 bar. 

    druk compressor: 3 - 4 bar. 

    tip: 4/13.



 

 

      

VERWERKING Verwerkingsmethode : voor gebruik verf goed roeren. 

  : verwerking met kwast of roller 

    (nylon) is mogelijk. Door het metallic

    effect en glansgraad zullen rolbanen

    eerder zichtbaar zijn. 

    Bij de verwerking met een rol, altijd

    in één richting narollen.   

 Verwerkingsconditie : ondergrond en omgevingstemperatuur 

    boven 5°C. 

  : relatieve luchtvochtigheid max. 85%. 

  : zorg voor goede ventilatie. 

 Verdunning : bij voorkeur onverdund gebruiken.  

 

BEHANDELING ONDERGROND De ondergrond moet schoon, droog, vet- en wasvrij zijn. 

 Zuigende ondergronden impregneren met Putop Impregneer. 

 Na eventuele impregnering, de ondergrond voorbehandelen met 

Putop Supreme. Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen 

met NovaShield Primer.  

  

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 Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid. 

 


