
 Algemene informatie 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl 

 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt 

zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt 

uitgesloten. 

Toepassing : Een effectlak, decoratieverf voor het behandelen van diverse voorwerpen van metaal en hout binnen en  

buiten. 

Kenmerken  : Goudbronseffect 

Binnen en buiten toepasbaar 

Goede vloei 

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 

te zijn. 
 

Metaal: 

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden. Aanwezige 

roest verwijderen d.m.v. roterende schuurborstels, schuur-

schijven, roestborstels enz. tot een reinigingsgraad St. 3.  

Vervolgens goed ontvetten met P.K. Cleaner. 
 

Grondlagen: 

Metaal: 

Koopmans Multiprimer, minimaal 2 lagen 

 

Hout: nieuw 

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het 

hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden. 
 

Hout: bestaand werk 

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of 

gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen 

als nieuw werk. 
 

Grondlagen: 

Hout: 

Koopmans Grondverf, minimaal 2 lagen 
 

Alternatief: 

Koopmans Snelgrond 

 Eigenschappen 

 Verwerking 

 Ondergrondvoorbehandeling 

Basis  : Alkydhars en lijnolie combinatie 

Kleur  : goudbrons 

Dichtheid 20°C : ca. 1,05 kg/ltr.  

Laagdikte   : ca. 35 mu. droog  

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%  

Stofdroog na ca. 3-4uur. 

Kleefvrij na ca. 5-7 uur 
De genoemde tijden zijn sterk afhankelijk 

van de omstandigheden ter plaatse. Lage 
temperaturen en onvoldoende ventilatie 
(binnen) kunnen aanzienlijke drogingsvertra-
gingen veroorzaken. 

Overschilderbaar : na ca. 48 uur. 

Glans  : glanzend 

Vastestofgehalte : ca. 69 vol%  

Theor.rendement : ca. 16 - 17 m² per liter.  

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij 

vorstvrije opslag tenminste 12 maan-

den. 

 Verwerkingsmethoden 

Verwerkingstemp.  : Niet verwerken beneden 10°C en 

boven een RV van 85%.  

Reinigingsverd. : Verdunner 3210 

Kwast/roller   Niet / minimaal verdunnen 

Verdunning  : Verdunner 3210  

of (aromaatvrije) terpentine 


