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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

PROFIT Hoogglans en Zijdeglans verf 

OMSCHRIJVING Profit Hoogglans en Zijdeglans verf is een aflak voor binnen en 
buiten op basis van alkydharsen. Met eigenschappen als goede 
dekking, weervast, duurzaam en gemakkelijke verwerking voor 
doe-het-zelver en vakman. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN - Goede dekking 
- Gemakkelijk verwerkbaar 
- Duurzaam, weervast 

TOEPASSING Hout: Als aflak, beschermt en verfraait alle houtsoorten, zowel 
nieuw als onderhoudswerk, voor binnen-en buitenwerk. 

KLEUR EN GLANS Diverse kleuren, hoog en zijdeglans 

BASISGEGEVENS  

vorm Vloeibaar 

dichtheid Ca. 0,9 - 1,2 kg/ltr 

gehalte aan vaste bestanddelen ≥70% 

aanbevolen droge laagdikte 40-50 micron 

theoretisch rendement 10-14 m2/liter 

droogtijden (18 ℃) Stofdroog na 6 uur bij 18℃  overschilderbaar na 24 uur bij 18℃ 

weervastheid Goed 

vlampunt Ca. 41℃ 

GEBRUIKSAANWIJZING Voor en tijdens gebruik goed roeren. Ondergrond moet droog en 
vetvrij zijn. Nieuw hout eerst goed gladschuren, afstoffen, 
afhankelijk van de ondergrond 1 a 2 lagen grondverf en bij 
voorkeur 2 lagen aanbrengen met kwast, verfroller of verfspuit. 
Tussen de lagen licht schuren. 
Voor onderhoud kan in de regel met 1 laag worden volstaan. 

VERDUNNING Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en 
gereedschap. 

GEBRUIKSVOORSCHRIFT Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 
gebruiken. Damp niet inademen. Dampen kunnen slaperigheid en 
duizeligheid veroorzaken. Aanraking met de ogen en huid 
vermijden. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid 
veroorzaken. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan 
een allergische reactie veroorzaken. 
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Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken 
onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
Niet blootstellen aan vuur/hitte.  Buiten bereik van kinderen 
bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. 
OPLOSMIDDELRIJK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK 
BINNEN NIET AAN ARBO 
EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/d); 300 g/l.  
Dit product bevat maximaal 300 g/l VOC. 

VERPAKKINGEN 250 ml, 750 ml. 

 


