RubbOL
Kras- en slijtvaste zijdeglanslak voor buiten
op basis van een
nieuwe generatie
alkydharsen

RUBBOL SATUR a PLUS
●
Kras- en slijtvast
●
Goede weervastheid

Teamwork met Sikkens

Rubbol Satura plus
Kras- en slijtvaste
zijdeglanslak voor buiten
op basis van een nieuwe
generatie alkydharsen
Slijtvast
Rubbol Satura plus zorgt voor egale,
kras- en slijtvaste afwerking van diverse
ondergronden waarbij een bijzonder
fraaie zijdeglans wordt verkregen.
Weervast en lichtecht: de kenmerken
van een uitstekende buitenlak.

Algemene eigenschappen
Kras- en slijtvast;
Prettige verwerking;
Voldoet aan VOC-regelgeving van
01-01-2010;
Fraaie, lage zijdeglans;
Hoge dekkracht ook op scherpe kanten;
Uitstekende vloeiing;
Lichtecht en weervast.
Toepassing
Rubbol Satura plus is geschikt voor
het zijdeglanzend afwerken van hout,
non-ferro metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften
zijn voorbehandeld.
Systeem op nieuw hout
Schuren en zo nodig repareren met
Componex WR Fast of Componex WR.
Gronden met Rubbol Primer Plus.
Schuren en voorlakken met Rubbol
Satura plus. Bij grote vlakken is het
voorlakken met Rubbol AZ plus aan te
bevelen.
Licht opschuren en aflakken met
Rubbol Satura plus.
Systeem op bestaande intacte
verflagen (alkydhars)
De intacte verflagen afwassen met
Sikkens Super Cleaner of een gelijkwaardig reinigingsmiddel en schuren.
Kleine gebreken bijwerken met Rubbol
grondverf naar keuze.
Schuren en voorlakken met Rubbol
Satura plus. Bij grote vlakken is het
voorlakken met Rubbol AZ plus aan te
bevelen.
Licht opschuren en aflakken met
Rubbol Satura plus.

Verdunning
Klaar voor gebruik.
Gereedschap reinigen met terpentine
Technische eigenschappen
Dichtheid: wit: ca. 1,27 kg/dm3
Vaste stofgehalte: afhankelijk van de
kleur: 71-76 gew.% = 64 - 65vol.%
Droging bij 20ºC/ 65%RV:
stofdroog: na ca. 3 h.
kleefvrij: na ca. 5 h.
overschilderbaar: na ca. 18 h.
Geadviseerde laagdikte: droog: 40-45
micrometer = nat: 60-70 micrometer
Praktisch rendement: 15-17 m2/l
(gebaseerd op kwastapplicatie)
Glansgraad: lage zijdeglans,
ca. 20-30 GU/20° (ISO 2813)
Buitenduurzaamheid: goed. De onderhoudscyclus is doorgaans 3-4 jaar.
Verpakking
Bussen van 500 ml, 1L en 2,5 L.
Kleurassortiment
Wit en vrijwel alle kleuren van het
Sikkens 4041 Color Concept en
Kleurcollectie naar RAL.
Meer informatie
Voor documentatie over Rubbol
Satura plus en voor verftechnische
adviezen kunt u zich wenden tot uw
Sikkens contactpersoon. Meer
technische informatie over Rubbol
Satura plus is te vinden op
www.sikkens.nl.

SAP: 6026752
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Verwerkingscondities
Omgevingstemperatuur: 5‑30°C.
Relatieve luchtvochtigheid:
maximaal 85%.
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