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Type 11-0075 : Waarborg is een luchtdrogende hoogglanzende 
aflak voor buiten met een zeer hoge buitenduur-
zaamheid en kleurechtheid. 

 
Samenstellingsindicatie : bindmiddel : een gemodificeerde solid 

siliconalkydhars 
  pigment : hoogwaardig rutieltitaan-

dioxyde en hoogste kleur-
echte kleurpigmenten 

 
Voornaamste kenmerken : - gemakkelijke verwerking en hoog uitstrijk-

vermogen 
  - zeer goede droging en doordroging bij lagere 

temperaturen 
  - uitstekende dekking 
  - hoge bolle glans en uitstekende vloeiing 
  - uitstekende buitenduurzaamheid; uniek  
   glans- en kleurbehoud 
  - zeer lage onderhoudscyclus 
  - hoog vaste stof gehalte  
  - conform VOS 2010 
 
Toepassing : als hoogduurzame aflak op voorbehandelde 

delen, zoals deuren, kozijnen, ramen en ander 
geveltimmerwerk. Op onbehandeld hout één laag 
Waarborg Grondverf en na droging 1 laag 
Waarborg Voorlak aanbrengen. 

 
Kleur(en) : diverse kleuren, waaronder tal van historische 

kleuren met speciale Waarborg colourants 
select. 

 
 

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V. 
 
Volume % vaste stof : ca. 62% 
 
Dichtheid (S.G.) : ca. 1,23 gr/cm³ (wit) 
 
Glans : hoge, bolle glans 
 
Glansgraad : hoogglans, ca. 90 GU 60° 
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Afleveringsviscositeit : ca. 10-12 d’Pa’s 
 
Droging : - stofdroog : ca. 2    uur 
  - kleefvrij : ca. 3,5 uur 
  - overschilderbaar: 
   - lichte kleuren : ca. 24  uur 
   - donkere kleuren : ca. 48  uur 
 
Elasticiteit : ca. 8 mm. Erichsen 
 
Dekking : uitstekend 
 
Hechting : uitstekend 
 
Vloeiing : uitstekend 
 
Vulling : uitstekend 
 
Vlampunt : 36°C 
 
Verdunning : uitsluitend indien noodzakelijk Verdunning 947 
 
Verwerking : kwast, lakroller 
 
Theoretisch rendement 
bij droge laagdikte van 35 Mu : ca. 17 m2/liter 
 
Laagdikte vrijheid : circa 75-80 Mu nat 
 
Verwerkingscondities : bij een temperatuur van 5-30°C en een 

maximale relatieve vochtigheid van 85%. 
 
Verwerkingsgegevens : gelieve deze bij onbekendheid aan te vragen. 
 
Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele en 

droge plaats, tenminste 12 maanden. 
 
Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad 
 
VOS gehalte Arbo Nederland : Groep B: ≤ 300 gram VOS per liter 
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Onderhoud : levensduur* verwachting bij intacte ondergrond 
en bij een gesloten verffilm minimaal 7 jaar. 

 
 * afhankelijk van de ligging/situering, te be-

handelen houtsoort , de constructie, de kleur 
van het beglazingsysteem, mechanische 
belasting en de conditie van het binnenschilder-
werk. 

 
Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad 
 
Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische 

documentatie. Voor de verwerking a.u.b. eerst 
het veiligheidsinformatieblad lezen. 

 
 
 
De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing 

van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze 

technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. 
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Prestatie-eisen Geveltimmerwerk/Afschilderwerk     
       
Waarborg Hoogglans       
       
  Opleverings  Periodieke Periodieke    
  keuring keuring keuring     
  (aanvang) na 4 jaar na 7 jaar    
           
Glansbehoud  100% 75% klasse 0-1 75% klasse 0-2    
ISO 2813 (60/60°) klasse 0-1 25% klasse 2 25% klass e 3-4    
           
Kleurbehoud 100% 70% klasse 0-1 60% klasse 0-2    
ISO 105-A02 klasse 0 30% klasse 2 40% klasse 3-5    
           
Krijtresistentie 100% 70% klasse 0-1 60% klasse 0-2    
ISO 4628-6 klasse 0 30% klasse 2 40% klasse 3-5    
           
Barstvorming/Craquele 100% 85% klasse 0 75% klasse 0-1    
ISO 4628-4 klasse 0 15% klasse 1 25% klasse 2-3    
           
       
       
       
Omschrijving klasse-indeling prestatie-eisen     
       
  klasse 0 klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4 klasse 5 
 Glans 60/60° >  80 60-80 45-60 30-45 15-30 < 15 
(glansunits)             
              
Kleurbehoud  geen  Zeer gering Gering  Matig  Sterk Zeer sterk 
(verkleuring)             
              
Afpoederen/Krijtresistentie geen  Zeer gering  Gering  Matig  Sterk Zeer sterk 
              
Barstvorming/Craquele geen  Zeer gering  Gering  Matig Sterk Zeer sterk 
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Kanttekening:       
De regionale klimaatverschillen kunnen de prestatie van het toegepaste verfsysteem daadwerkelijk beïnvloeden: 
       
1. Bijvoorbeeld het glansbehoud en kleurbehoud zullen extra belast worden in een milieubelastende omgeving 
maar ook indien dicht bij zee gelegen en afhankelijk van de windbelasting. 
Daarnaast is de ligging, detaillering van het geverfde object mede van invloed op de prestatie.  
       
2. Verfschade is blaarvorming, barstvorming en afbladderen kan eveneens door externe factoren te zijn versterkt.  
       
3. Algen-/ oppervlakteschimmel aangroei in een vochtige schaduwrijke omgeving.   
       
Het minimaal jaarlijks reinigen van het schilderwerk is een belangrijke factor voor een hoge buitenduurzaamheid  
(esthetisch en technisch) met een lage onderhoudfrequentie.    
       
De prestatie-eisen gelden voor circa 90% van de metingen. Overige 10% van de metingen mogen een lager niveau  
hebben en vallen dus in een "hogere" slechtere klasse!     
 


