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Aquatura PU Top 
Gloss 

 
 

OMSCHRIJVING Duurzame oplosmiddelarme aflak voor binnen en buiten op basis van een geëmulgeerde polyurethaan-
alkyd emulsie. Aquatura PU Top Gloss heeft de verwerkingseigenschappen van de traditionele 
synthetische aflakken.  

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN  Gemakkelijk verwerkbaar (zoals een alkydharsverf) 

 Zeer goede droging 

 Uitstekende vloei 

 Excellente dekking, ook in heldere kleuren 

 Reukarm, huidvet resistent 

 Milieu ontlastend 

 Waterverdunbaar 

 Goede buitenduurzaamheid 

 Elastisch 

 Goed reinigbaar 

TOEPASSINGEN  Als zeer duurzame gepigmenteerde aflak voor binnen en buiten 

 Te gebruiken op diverse ondergronden zoals hout, MDF, metaal en kunststof met inachtneming van 
de ondergrond behandeling. 

 

                 PRODUCTINFORMATIE   

Bindmiddel Polyurethaan-alkyd emulsie 

Dichtheid 1,24 kg per ltr 

Gewicht vaste stof 56% 

Theoretisch rendement ca. 12 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte 

Glansgraad Gloss: >80 GU, afhankelijk van ondergrond en laagdikte 

Elasticiteit 8 mm (Erichsen volgens ISO1520) 

Houdbaarheid  ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking 

 Koel, droog en vorstvrij bewaren 

 

VERWERKINGSGEGEVENS  

Verwerking  Voor gebruik goed oproeren 

 Vol opzetten met een langharige (acryl)kwast, glattfilt of gevlokte roller 

Droging bij 20°C 
en 50% r.v. 

 Na ca. 60 minuten stofdroog (afhankelijk van relatieve vochtigheid) 

 Na ca. 3 uur kleefvrij 

 Na ca. 18 uur overschilderbaar (minimaal overnacht laten drogen) 

 Bij een lagere temperatuur en/of een hogere luchtvochtigheid kunnen afwijkingen optreden in de 
droogtijd 

Verwerkingscondities Optimaal > 10°C en r.v. < 80% 

Verdunning Water of Aquatura TF, voor reiniging direct schoonmaken met lauw water 

 

LEVERING  

Verpakking 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr 

Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System 

Basis Basis 1, 3, en 7 
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SYSTEMEN  

Voorbehandeling  Reinigen met Globaclean 

 Schuren 

 Het hout dient droog te zijn (max. 18% vocht) 

 Indien de kans op doorbloeden aanwezig is, dan eerst een isolerende grondverf aanbrengen 

 Bij twijfelgevallen eerst een proefvlak opzetten en géén kleefdoekjes gebruiken 

 Op kaal hout dient vooraf een grondlaag (Aquatura Baseprimer X-tra / Aquatura Multiprimer Plus) 
aangebracht te worden 

Afwerking  Aquatura PU Top Gloss vol opzetten en het geheel in één of twee lagen afwerken 

 Tussen de lagen goed matteren, bij voorkeur met een schuurpad 

 Voor langere opentijd, Aquatura TF toevoegen 

 


