
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CELSOR AQUA TITANIUM HOOGGLANS                               TECHNISCH RAPPORT 
Watergedragen hoogglanzende (voor- en) aflak voor binnen en buiten op basis van urethan 
alkydharsemulsie 

 Algemeen 

 
Kenmerken Uitstekende verwerkingseigenschappen, lange open tijd, goede 
 dekking, kras- en stootvast, reukarm, kleurecht en bestand tegen  
 huidvetten. 
Toepassing/ondergrond Zowel met alkyd als acrylaat behandelde hout-, kunststof- en metalen 
 ondergronden.  
 
Voor het buiten toepassen van de CELSOR Aqua Titanium Hoogglans vragen wij u om contact op te 
nemen met het Technisch Adviescentrum van VEVEO Coatings tel. 0294-23 15 80. 

 Verwerking 

 
Verwerkingsmethode Middels kwast, of airless-spray. Optimaal resultaat wordt bereikt 
 bij het opzetten en verdelen met een viltrol en narollen met een  
 moltopreenrol. 
Geadviseerde laagdikte Ca. 75 micrometer nat per laag. 
 Ca. 30 micrometer droog per laag. 
Rendement (theoretisch) 13,3 m

2
/liter (bij 75 micrometer natte laagdikte), afhankelijk van  

 de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie  
 van de ondergrond. 
Verdunningstype Water. 
Verdunningspercentage Strijken/rollen: 0-5%, airless-spray: 0-5%. 
Verwerkingsgegevens Airless-spray: 
 spuitopening: 0,28-0,33 mm (= 0,011-0,013 inch) 
 spuitdruk: 10 MPa (= ca. 100 bar). 
 Tijdens applicatie en droging dienen de ondergrond- en 

omgevingstemperatuur boven de 8°C en de relatieve luchtvochtigheid 
maximaal 85% te zijn. 

 In verband met de dekking is het raadzaam de grondkleur af te 
 stemmen op de toe te passen afwerkkleur. 
Reiniging gereedschap Direct na gebruik met water en wasmiddel. 

 Technische gegevens 

Type Watergedragen aflak voor binnen en buiten op basis van urethan 
 alkydharsemulsie. 
Dichtheid Ca. 1,3 g/cm

3
. 

Vastestofgehalte Ca. 42 vol.%. 
Glans Hoogglans. 
Kleur Wit en kleuren. 
Vloeiing Zeer goed. 
Dekking Zeer goed. 
Hechting Uitstekend op geschikte ondergronden. 
Elasticiteit Goed. 
Watervastheid Na ca. 1 maand. 
Droogtijden Bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%: 
 stofdroog: na ca. 1 ½ uur, kleefvrij: na ca. 3 uur, droog en  
 overschilderbaar: na ca. 24 uur. 
Vlampunt (DIN 53213) N.v.t. 
Opslag/houdbaarheid In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije  
 plaats tenminste 24 maanden. 
Veiligheidsvoorschriften Zie productveiligheidsblad. 
Verpakking 1 en 2,5 liter 


