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Metallic 
Een decoratieve waterverdunbare verf voor binnengebruik met uitzonderlijke metaal effecten. 

 

 

Eigenschappen 
Metallic is waterdunbare metallicverf met volgende eigenschappen : uitzonderlijke metallic 
effecten, licht thixotropisch, goed reinigbaar, uitstekend kleur- en glansbehoud, geen sterke 
geur, snel drogend.  
 

Toepassing 
Emente Metallic heeft een licht schitterend zijdeglanzende uitzicht met de geraffineerde 
glansgraad van oud goud.  Kan  binnen worden toegepast worden op plafonds, wanden, 
houtwerk en voorbereid metaal. 

 

Gebruik 

Toe te passen binnen op een homogene ondergrond vrij van stof, vetten en andere vervuilin-
gen. Emente Metallic mag onverdund worden gebruikt met de kwast, rol en stucmes. De 
eventuele verdunningsgraad voor spuitapplicatie hangt af van het type apparatuur en het ge-
wenste resultaat. Emente Metallic is goed reinigbaar met lauw water en een zachte zeepoplos-
sing na 7 dagen doordroging. Toepassen tussen 5°c & 30°c. Na gebruik het gereedschap rei-
nigen met voldoende water en detergent. Het gemiddeld verbruik bedraagt 8 m2/L/laag. 
Overschilderbaar na 4u bij 20°C. Bij intensief gebruik mag Emente Metallic beschermd wor-
den met een waterverdunbare, heldere vernis of met boenwas. (Verenigbaarheid vooraf testen !) 
 

Verpakking en kleuren                                                                                                                             
Wordt geleverd in metalen blikken van 1L en  5L. Bestaat in de kleuren Gold, Silver en Ori-
calcum. Speciale kleuren op aanvraag. Het product vorstvrij bewaren. 

 

Veiligheid  
Buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens en na het aan-
brengen. 
Ingeval van oogcontact reinig overvloedig met water en raadpleeg meteen een arts. Bij huid-
contact, verf verwijderen met water en zeep. EU VOS waarde voor dit product bedraagt (Cat 
A/l): 200g/L (2010). Dit product bevat max 45g/L. 
 

Technische karakteristieken                                                                                                  
Bindmiddel : gemodificeerde speciale waterverdunbare harsen. 
Viscositeit bij 20 °C : 110 – 1°KU    
Soortelijk gewicht : 1,45 
Vaste stof : 60 % in gewicht. (2% afwijking mogelijk) 
Glansgraad : zijdeglans (afhankelijk van applicatie) : 30 à 45% 
Verdunning en reiniging : water 
 


