
 

 
 

                  
                Aluminiumlak 

 
Beschrijving     
 
Een universele hoogglanzende aflak voor binnen en buiten op basis van vette alkydharsen.  
Avis Aluminiumlak heeft een grote weersbestendigheid, een hoge glans en is gemakkelijk met 
de kwast te verwerken. 
 
 
Toepassing     
 
Voor constructie werkzaamheden, bouw- en onderhoudssector. Heeft een goede 
waterbestendigheid. Als aflak op gegrond hout en staal dat reeds van een roestwerende laag of 
grondlaag voorzien is. 
 
Eigenschappen 
 
 
Afwerking    : hoogglans 
 
Kleur     : RAL 9006 & RAL 9007 
 
Vaste stofgehalte               : ca. 66% gew. delen 
     : ca. 51% vol. delen 
 
Theoretisch  
Verbruik    : ca. 12 m²/ltr. bij 40 micron droge laagdikte  
       (afhankelijk van de toepassing) 
 
Vlampunt    : 40°C 
 
Soortgelijk gewicht  : 1.15 kg/ltr. 
 
Stofdroog    : ca.  2 uur bij 20°C en 65% R.V. 
 
Kleefvrij    : ca.  4 uur bij 20°C en 65% R.V. 
 
Doorgedroogd    : ca. 24 uur bij 20°C en 65% R.V. 
 
Overschilderbaar      : Na 24 uur bij 20°C en 65% R.V. en 40 micron droge    
       laagdikte  
 
Houdbaarheid in bus  : minimaal 2 jaar 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Applicatie gegevens 
 
Verwerkingsmethode  : lucht- en airless spuit, kwast en roller 
 
Type verdunning   : voor verwerking met spuit: wasbenzine  
     : voor verwerking met kwast: terpentine 
 
Perc. verdunning   : Afhankelijk van verwerkingsmethode, max. 20% 
 
Spuitviscositeit                : 20 - 30 sec. DIN Cup 4 
 
Opening luchtspuit  : 1.2 - 1.8 
 
Druk luchtspuit             : 2 - 4 ATO 
 
Airless tip    : 0.009"/20° 
 
Airless druk    : 110 - 130 ATO 
 
Aanbevolen laagdikte  : ca.40 micron 
 
Laagopbouw    : Voor de spuit: 1 of 2 volle lagen kruislings 
 
Applicatie condities  : Voor staal min. 5°C en R.V.        max. 75% 
 
Schoonmaken gereedschap : Meest voorkomende verdunningsmiddelen 
 
Oppervlakte    : Ondergrond moet droog, schoon en 
 
Behandeling    : vetvrij zijn. 
 
Verfsysteem  
 
Reeds behandeld staal: grondig schuren. Blank metaal voorbehandelen met avis multi primer 
kiezelgrijs. Reeds behandeld hout: grondig schuren. Blank hout voorbehandelen met een 
grondlak. 
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