
CD-COLOR  TECHNISCHE FICHE  NR. 27 
 
 
CWS  SATINE AROMATENVRIJ 
 
Type : 
 
Titaan witte lakverf aromatenvrij 
 
PRODUCTKENMERKEN : 
 
Voor de best mogelijke resultaten : 
 
Hoogwaardig lakwerk voor binnen en buiten 
 
Reukarm en minder milieubelastend 
 
Een waar alternatief voor de klassieke, oplosmiddelhoudende laksystemen 
 
Nieuwe technologie :  
- Aromatenvrij 
- Reukarm 
Top-kwaliteit : 
- Niet vergelend 
- Een edele, zijde-glanzende verflaag 
- Uitstekend dekvermogen 
 
AANGENAME VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN ::   
 
CWS Satiné aromatenvrij  is, door het gebruik van aromaten- en reukvrije 
isoparafine als oplosmiddel, vrij van belastende geuren. Door het gebruik van isoparafine, 
afgestemd op de de bindmiddelen, beschikt de Satiné buitengenwone 
verwerkingseigenschappen eigen aan de klassieke, oplosmiddelhoudende lakverven. 
 
HOOFDKENMERKEN : 
 
Productbeschrijving : 
 
Witlak, aromatenvrij, verfproduct volgens VOB, DIN 18363, aflak volgens 
DIN 55945. 
 
Glansgraad :   Zijdeglanzend volgens DIN 67530. 
Kleur :    Wit 
Bindmiddel :   Oliegemodificeerde alkydharsen, aromatenvrij 
Verdunning :   Indien nodig, CWS Nova Thin® verdunnng, aromatenvrij 
Verpakkingen :   2,5 liter, 750 ml  
 
Toepassing :    Binnen en buiten  



Voor hout, houten materialen,metalen, hardkunstoffen, vrij van 
glijmiddelen en minerale ondergronden, na passende 
voorbehandeling, gronden en voorlakken. 

     
PRODUCTEIGENSCHAPPEN : 
 
� Lood en chromaatvrij volgens DIN 55944.  
� Zeer goed dekkend vermogen volgens DIN 53162. 
� Gemakkelijk en vlot te verwerken 
� Stabiel 
� Hoge witheidsgraad 
� Uitstekende vloeiing 
� Buitenduurzaamheid. 
� Bestand tegen de gebruikelijke reinigingsmiddelen 
 
Verwerking : Met kwast, rol of spuiten 
 
Reiniging van  
het gereedschap : CWS Nova Thin® aromatenvrij of CWS verdunning 488. 
 
VEILIGHEIDSGEGEVENS : 
 
R10 :   Ontvlambaar 
S 02 :   Buiten bereik van kinderen houden 
S23 :   Damp en spuitnevel niet inademen. 
S38 :   Bij ontoereikende ventilatie een geschikt 
   ademhalingsmasker dragen. 
   Indien binnen gewerkt wordt, voor 

voldoende ventilatie zorgen. 
 

VbF :   vervalt 
 
Product-code :  M-LL01 
 
 
Bij de opslag van afval : de wettelijke bepalingen in acht nemen.  Verfresten 
                  als klein chemisch afval behandelen.  O-Norm 
       S2100/S2101.  Afvalsleutel Nr. 55502. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS : 
     
Viscositeit bij  
levering  >90 sec DIN viscositeitsbeker 4mm DIN 53211.  Dit produkt 
   is kwastbaar ingesteld. 
    
 
Dichtheid :   ca. 1,333 
 
Pigmenten :   weersbestendige titaandioxide, vulstoffen 
 



Duurzaamheid :  weersbestendig volgens DIN 53387 . Dit product voldoet aan 
   de eisen VOB volgens DIN 18363. 
 
Vlampunt :  > 23 °C volgens DIN EN 456 
 
VERWERKINGSGEGEVENS : 
 
Verwerkingstemperatuur : :  Object, lucht, produkt = ideaal 21 °C bij 

65 %  rel. luchtvochtigheid DIN 50014. 
 
Droging : (loodrecht oppervlak, met de kwast geschilderd) 
 
    Stofdroog :   na ca.  3 uur 
    Droog     na ca.   9 uur 
    Overschilderbaar :  na ca. 24 uur 

Doorgehard : afhankelijk van de 
gebruiksdoeleinden 

        testen. 
 
Theoretisch verbruik : Met de kwast ca. 110 ml/m² op loodrecht  
    glad oppervlak/optimaal dekvermogen. 
 
Geadviseerde laagdikte, 
nat, per laag    ca.120 µm  (verwerking met kwast) 
 
Airless-spuiten :  Viscositeit : onverdund, enkel naar behoefte 
    instellen. 
    Spuitopening : 0,011 – 0,013 inch (0,279 – 0,330 mm)  

   Spuithoek : naar gelang de ondergrond tot 50 ° 
    Materiaaldruk : ca. 140 - 160 bar (oriënteringsgegevens 

-afhankelijk van het gereedschap) 
 
Hogedruk-spuiten :  Viscositeit :ca. 30 sec./4 mm DIN beker 
    Spuitopening : 1,2 – 1,5 mm 
    Druk : ca. 3 -4 bar (oriënteringsgegevens – 
    afhankelijk van het gereedschap). 
 
TOEPASSINGSVOORBEELDEN : 
 
Voorbehandeling : 
 
Naaldhout buiten : 
Met CWS Aqua PUR®Holzschutzgrund met RAL-teken volgens DIN 
68800/3 impregneren. 
 
Hout met inhoudstoffen en tropisch hout 
Isoleren met CWS Cowidur® 2K-PUR Holzsiegel glanzend, verdund. 
 
 
 



Neutraal hout en houten materialen : 
Reinigen, schuren.  Grondlaag met CWS Unigrund Bunt  (universele 
hechtprimer), wit 
Fabrieksmatig behandeld hout indien nodig gronden met CWS Epoxigrund 
(Epoxi-grondverf 2K) 
 
Ijzer en staal : 
Schuren.  Walshuid en losse roest verwijderen.  Grondlaag : CWS Allgrund 
CWS Epoxigrund (Epoxi-grondverf 2K). 
 
Zink en verzinkte vlakken : 
Grondig ontvetten met ammoniakhoudend water (techn. nota nr. BFS nr. 5).  
Grondlaag : CWS Allgrund , CWS Epoxigrund (Epoxi-grondverf 2K) 
. 
Geëloxeerd aluminium (techn. nota nr. 6) Schuren, reinigen.  Grondverf 
met CWS Epoxigrund (Epoxi-grondverf 2K) 
 
Hardkunststoffen (zie techn. nota BFS nr. 22). 
Reinigen, schuren en ontvetten Grondverf CWS Unigrund Bunt ,CWS Allgrund of CWS 
Epoxigrund  (Epoxi-grondverf 2K) 
 
Tussenlaag : voorlak 
Voor wit lakwerk binnenshuis.  CWS Malervorlack aromatenvrij.  Voor lakwerk 
buitenshuis CWS-Unigrund Bunt. 
 
Onderhoudsschilderwerk : 
 
Ondergrond op hechting testen.  Losse verflagen verwijderen.  Oude hechtende 
verflagen reinigen, schuren en gronden, resp. voorlakken.  
 
ONDERGROND : 
 
De ondergrond moet schoon, droog, geschuurd, vet- en olievrij, vrij van onthechtende 
substanties en vakkundig voorbehandeld zijn. 
 
Deklaag : 
 
CWS Satiné aromatenvrij 
Niet geschikt voor warmwater-radiatoren.  Hiervoor bevelen wij CWS 
Specotherm Radiatorenlak aromatenvrij of CWS Aqua PUR® Radiatorenlak. 
 
Glanzend en zijdeglanzend lakwerk nat resp. droog schuren. 
 
Bij toepassing lak- op lak is grondig opschuren noodzakelijk. 
 
 
Algemene aanwijzigingen : 
 
Bij verwerking binnen voor voldoende ventilatie zorgen.  Vochtige tocht veroorzaakt 
waasvorming en vertraagt de droging. 



Verfproducten en uitvoering per object vastleggen.   
 
Verwerking met de rol of spuit leidt tot geringe laagdiktes. 
Daaruit resulteert een geringer dekvermogen en slijtlaag. 
 
 
Opslag van afval : De wettelijke bepalingen in acht nemen.  Verfresten als 
klein chemisch afval behandelen. 
 
Alle gegevens voldoen aan de eisen van onze kennis en ervaring.  Ondanks 
de veelzijdigheid van aanbrengen en verwerking van dit product, moet en ten 
allen tijde de inzetbaarheid controleren.  Met deze nieuwste uitgave komen de  
voorgaande technische fiches te vervallen. 
 
Voor elk twijfelgeval wendt u zich best tot onze technische adviseurs, tel. nr. 
0049/2330-926-387. 
 
 


