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Supertop glanzende afwerking
Dit is mogelijk met Nelfamar Supertop Gloss, een gemodificeerde alkydhars verf met
een mooie bolle hoogglans. Door zijn specifieke samenstelling is een goede mechanische sterkte en een lang glansbehoud gegarandeerd.

Nelfamar Supertop Gloss is een alkydhars aflak
met een hoge bolle glans voor buiten. Perfect toe
te passen op elke denkbare, voorbehandelde, stalen en houten ondergronden boven de waterlijn
zoals de opbouw, deuren en kozijnen op het
schip, met een fraaie bolle hoogglans en een lang
glansbehoud.

Verwerking
Nelfamar Supertop Gloss is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal
glad resultaat is het aan te bevelen om hiervoor
een Nylon vachtroller te gebruiken met een korte
pool (vachthoogte 10–12 mm) of een lakviltroller.
Besnijden langs kanten of langs het glas gaat uitstekend met een goede opgebonden Patent Punt
kwast met lang zacht varkenshaar. Voor kwasten
en rollen mag Nelfamar Supertop Gloss 0-5%
worden verdund met Nelfasol Verdunner 3210.
Nelfamar Supertop Gloss is ook uitstekend te verspuiten met Airless of Airmix apparatuur. Het verdient de voorkeur om alle voorkomende ondergronden vooraf te behandelen met het voor die
ondergrond geschikte product.

Eigenschappen
Nelfamar Supertop Gloss is een gemodificeerde
alkydhars aflak met een zeer goede vloeiing. Door
deze goede vloeiing en de bolle hoogglans kan
een mooi en strak resultaat worden verkregen,
juist op gladde metalen panelen.

Kenmerken
 Hoge glans
 Lang glansbehoud
 Uitstekend weer– watervast
 Goed vloeiend
 Op elke voorbehandelde ondergrond
Verpakkingen en kleuren
Nelfamar Supertop Gloss is verkrijgbaar in 1L, en
2,5L verpakkingen in Sneeuwwit, Diepzwart en
kleuren via het Industriële kleurenmengsysteem.
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Productomschrijving

: Universeel hoogglanzende scheepslakverf.

Toepassing

: Als aflak op reeds voorbehandeld metaal en hout buiten.

Voornaamste kenmerken

: Hoge glans
Goed vloeiend
Weer– en watervast

Eigenschappen

Verwerkingsmethoden

Basis

: gemodificeerde alkydhars.

Kwast / roller

Kleur

: Sneeuwwit en diepzwart en kleuren
uit het kleurenmengsysteem.

Verdunning

Dichtheid 20°C

: ca.1,21 kg/dm³ voor lichte kleuren
ca.0,96 kg/dm³ voor donkere kleuren

Airless spray

Laagdikte

: 35 mµ Droog (ca. 60 mµ Nat)

Droogtijd

: bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur
Kleefvrij na ca. 4 uur

Overschilderbaar

: Na ca. 24 uur

Glans

: hoogglanzend

Vastestofgehalte

: ca. 61 vol %

Theor.rendement

: 16-17 m² per liter bij 35 mµ droog

Houdbaarheid

: in gesloten originele verpakking en
bij vorstvrije opslag tenminste 12
maanden.

Verwerking
Verwerkingstemp.

Reinigingsverd.

:

:

: 0-5% Nelfasol Verdunner 3210 of
Nelfasol Verdunner 3216

Verdunning

: 0-5% Nelfasol Verdunner 3210

Spuitdruk

: 120-150 bar

Spuitopening

: 0,011-0,013 inch

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig
te zijn.
Metaal:
Roest en walshuid dienen verwijderd te worden dmv stralen
(reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is,
handontroesten dmv roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3 vervolgens goed
ontvetten.

Grondlagen
niet verwerken beneden 5°C en
boven een RV van 85%. De temperatuur van de ondergrond dient
tenminste 3°C boven het dauwpunt
te liggen.
Nelfasol Verdunner 3210

Algemene informatie
Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te
downloaden van www.nelfmarine.nl
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op
basis van actuele kennis. NELF MARINE PAINTS BV behoudt
zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te
brengen.
Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt
uitgesloten.

Metaal:
Nelfaprime Multiprimer minimaal 2 lagen

Bijzondere informatie
Uitgehard product moeilijk ontvlambaar
vlgs. NEN 6065 en ISO 1716

Voorzorgsmaatregelen
Huidbescherming

:

draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming

:

draag indien nodig een bril

Adembescherming

:

draag een geschikt masker

OPLOSMIDDELRIJK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO

