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Infoblad 1182

Toepassing van watergedragen verf
over alkydharsverf

Het overschilderen van oude alkydhars-
verflagen met watergedragen verf

Bekend is dat het overschilderen van watergedragen verf met alkydharsverf allerlei problemen kan
opleveren (zie infoblad 1147). Veel minder problematisch is het overschilderen van bestaande
alkydharsverflagen met watergedragen verf. Voor het verkrijgen van een goede, duurzame hechting is
het echter van belang dat bij deze toepassing regels in acht worden genomen. Met name is goed
schuren van de oude alkydharsverflagen bepalend voor een goede intercoathechting. Tevens dient
voldoende laagdikte te worden gerealiseerd.
Hieronder worden de adviezen vermeld die voor toepassing van watergedragen verf over oude
alkydharsverflagen gelden.

1. BINNEN; OUDE, INTACTE, GOED HECHTENDE ALKYDHARSVERFLAGEN

1.1. Voorbehandeling
Reinigen, schuren en stofvrij maken.

1.2. Afwerking
Niet intacte verflagen bijwerken met Rubbol BL Rezisto Primer / Rubbol BL Primer.
Geheel afwerken met twee lagen Rubbol BL Rezisto (verschillende glansgraden Satin / Semi-gloss /
High-gloss), Rubbol BL Satura of Rubbol BL Safira.

2. BUITEN; OUDE, INTACTE, GOED HECHTENDE ALKYDHARSVERFLAGEN

2.1. Voorbehandeling
Reinigen, mechanisch schuren en stofvrij maken.

2.2. Afwerking
Liggende delen behandelen met Rubbol BL Rezisto Primer / Rubbol BL Primer.
Afwerken met twee lagen Rubbol BL Rezisto High-gloss, Rubbol BL Satura of Rubbol BL Safira.

Let op! Rubbol BL Rezisto Satin en Rubbol BL Rezisto Semi-gloss zijn niet geschikt om in een
buitensituatie toe te passen.

3. BUITEN; OUDE, NIET INTACTE ALKYDHARSVERFLAGEN

3.1. Voorbehandeling
Reinigen, mechanisch schuren en stofvrij maken.
Niet intacte verflagen verwijderen.
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3.2. Afwerking
Kaal gekomen hout gronden met alkydharsgrondverf (bv. Rubbol Primer).
Liggende delen en het gegronde hout (na licht schuren) overgronden met Rubbol BL Rezisto Primer /
Rubbol BL Primer.
Afwerken met twee lagen Rubbol BL Rezisto High-gloss, Rubbol BL Satura of Rubbol BL Safira.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de
onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere
aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem
normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van
een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.
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