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Een hittebestendige watergedragen aluminium 
effect lak voor het verfraaien van o.a. wanden, 
deuren, radiatoren, kachelpijpen en stalen 
constructies in binnen- en buitensituaties. 
 
Toepassing 
• Binnen- en buitensituaties 
• Oude lakken (niet thermoplastische) 
• Staal 
• Hout 
• Minerale ondergronden 
 
Eigenschappen 
• Hitte bestendig tot 200°C (zonder optische 

veranderingen) 
• Glanzend oppervlak 
• Vele kleuren (o.a. Ral 9006, brons, goud, koper) 
• Weersbestendig (geen afwerklaag noodzakelijk) 
• Snel drogend 
• Geeft niet zwart af 
• Krasvast 
• Versterkt door individueel ingekapselde Alu-

deeltjes 
 
Product 
Bindmiddelbasis: Acrylaat en Aluminiumpigment 
 
Kleuren:  Ca. Ral 9006 (MET 0910) 
 Ca. Ral 9007 (MET 0710) 
 Koper (MET 0200)  
 Brons (MET 0120) 
 Goud (MET 0100) 
 Zwart (MET 0740) 
 Andere kleuren zie kleurkaart 
 
Verpakking:  750 ml en 2,5 ltr groter op 

aanvraag  
 
Verbruik:   Ca. 10 m2 per ltr afhankelijk van de 

ondergrond 
 
Glansgraad:  Glanzend 
 
Dichtheid:  Ca. 1,1 g/cm3 

 
Verdunning:  Schoonwater 
 
Opslag:  Koel, goed afgesloten, vorstvrij en  
 tegen zonlicht beschermd 

 
 
Applicatie 
Met kwast, lakvilt rol en spuitapplicatie. 
 
Voor het beste resultaat adviseren wij de 
spuitapplicatie. Op grote vlakken kunnen met de rol 
banen te zien zijn en met de kwast kunnen strepen 
het gevolg zijn. 
 
Finecoat (HVLP) 
Opening:  1,8 mm 
Druk: 0,55 bar (standaard) 
Viscositeit: 5% 
 
Reinigen van het gereedschap: 
Direct na gebruik met water en zeep. 
 
Temperatuur  
Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en  
objecttemperatuur. Niet in de volle zon. 
 
Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid) 
Stofdroog: Na ca. 20 min 
Overschilderbaar: Na ca. 1 uur 
Doorgedroogd: Na ca. 20-36 uur 
 
Ondergrond 
De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, 
stof-, spanningsvrij en draagkrachtig zijn. 
 
IJzer en staal 
Grondig ontroesten (min. SA 2 ½). 
Vervolgens 2 x met Südwest Acryl All-Grund 
gronden (tot 100 °C), boven de 100 °C zonder te 
gronden. 
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen 
Südwest Aqua Aluminium Effectlak. 
 
Goed hechtende oude verflagen  
Grondig reinigen. Vet, vuil, algen en kalkafzetting 
zorgvuldig verwijderen. Indien noodzakelijk met de 
Südwest Acryl All-Grund gronden. 
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen 
Südwest Aqua Aluminium Effectlak. 
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Hout 
Grondig reinigen. Het geheel schuren met korrel 
P150. 
Ontstoffen en vervolgens met Südwest Acryl All-
Grund gronden. Na droging het oppervlak 
behandelen met 2 lagen Südwest Aqua Aluminium 
Effectlak. 
 

Zink, kunststof en aluminium 
Voor behandelen met Südwest Zink- en 
Kunststofreiniger of Südwest Koper- en Aluminium 
reiniger. 
Vervolgen 1 laag Südwest Acryl All-Grund 
aanbrengen. 
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen 
Südwest Aqua Aluminium Effectlak.  
 
Minerale ondergronden 
1 laag Südwest Hydrogrund aanbrengen. Vervolgens 
behandelen met één laag Südwest Acryl All-Grund. 
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen 
Südwest Aqua Aluminium Effectlak. 
 
Glasweefsel en behang 
Behandel de ondergrond met 1 laag goede 
dispersieverf. 
Na droging het oppervlak behandelen met 2 lagen 
Südwest Aqua Aluminium Effectlak. 
 
Bijzondere aanwijzing 
Het optimale aluminiumlak effect wordt verkregen 
bij de verwerking met de spuit. Bij rollen op grotere 
vlakken gelijkmatig in één richting afrollen. 
Door het roeren of schudden kan het 
beschermlaagje om het aluminiumpigment 
beschadigen. Dit kan tot gasvorming in het blik 
leiden. 
 
Beschermende maatregelen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsblad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen 
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot 
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
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