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FAVORIT LGX SATIN
Duurzame buitenafwerking met
een hoge reinigbaarheid

Favorit LGX Satin
Favorit LGX Satin, een product dat toepasbaar is op vrijwel
elke (voorbehandelde) ondergrond buiten waar een mooie
egale satijnglanzende uitstraling gekoppeld moet worden aan
een sterke afwerking. Favorit LGX Satin is daarnaast weinig
gevoelig voor verontreiniging en zeer goed reinigbaar. Door
deze eigenschappen is dit product naast het superstrak afwer‐
ken van gladde ondergronden, ook bijzonder geschikt voor het
duurzaam afwerken van ondergronden die niet geheel strak
meer zijn en waar een mooie bolle glans de ondergrond te
veel zou accentueren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld oud ge‐
veltimmerwerk, oude deuren of andere grote oppervlakken.

Verwerking
Favorit LGX Satin is uitstekend te verwerken met een goede
vachtroller. Voor een optimaal satijnglanzend resultaat is het
aan te bevelen om hiervoor een Nylon vachtroller te gebrui‐
ken met een korte pool (vachthoogte 4–6 mm) of een lakvil‐
troller. Besnijden langs muurkanten of langs het glas gaat uit‐
stekend met een goede kwast met lang zacht varkenshaar. Het
verdient de voorkeur om alle voorkomende ondergronden
vooraf te behandelen met het voor die ondergrond geschikte
product. Favorit LGX Satin niet of minimaal verdunnen. In ge‐
val van verdunnen maximaal 2% (=20ml) aromaatvrije terpen‐
tine toevoegen, bij voorkeur Professioneel Verdunner 3210 of
gelijkwaardig.
Let op:
Hogere percentages verdunning beïnvloeden de levensduur en
het glansbehoud van de eindlaag in negatieve zin.

Systeem
Favorit LGX Satin aflak is specifiek voor buitenafwerking.
Systeem voor hout:
1.
Favorrit LGX Vulgrond – 50 mu.
2.
Favorit LGX Grondverf – 40 mu.
3.
Favorit LGX Satin – 40 mu.
Systeem voor metaal:
1.
Antonol AQX Hechtgrond – 35 mu.
2.
Favorit LGX Grondverf – 40 mu.
3.
Favorit LGX Satin – 40 mu.
Systeem voor NF‐metaal en kunststoffen:
1.
Antonol AQX Hechtgrond – 30‐35 mu.
2.
Favorit LGX Grondverf – 40 mu.
3.
Favorit LGX Satin – 40 mu.

Kenmerken







Tot 4‐5 jaar buitenduurzaamheid
Goede slijt– en krasvastheid
Satijnglans
Optimale vloeiing
Zeer goed reinigbaar
Goed weerbestendig

Kleur en Verpakking
Favorit LGX Satin is verkrijgbaar in 1 en 2,5 liter verpakking in
Wit en kleuren uit het Drenth Color Impression kleurenmeng‐
systeem.
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FAVORIT LGX SATIN
Productomschrijving

: Een halglanzende aflak met een hoge slijtvastheid.

Toepassing

: Als aflak op nieuw en reeds behandeld hout werk en voorbehandeld metaal voor buiten.

Voornaamste kenmerken :




Goede slijtvastheid
Sneldrogend




Goed reinigbaar
Goede vloeiing

Eigenschappen

Verwerking

Basis

: Combinatie van gemodificeerde alkydharsen

Kleur

: wit en kleuren uit het kleurmengsysteem

Dichtheid 20°C

: 1,34 kg/dm³ (wit)

Laagdikte

: ca. 70 –90 mu.
ca. 40 mu. droog

Droogtijd

: bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur.
Kleefvrij na ca. 5 uur.

Overschilderbaar

: na 24 uur.

Glans

: Halfglanzend G.U. 40 ‐ 45
De uiteindelijk eindglans zal na. ca. 14 dagen
drogen zijn bereikt.

Vastestofgehalte

: ca. 69 vol%.

Theor.rendement

: 16 m² per liter bij 35 mu. droog

Onderhoudstermijn

: De onderhoudscyclus is doorgaans 4‐5 jaar

Verwerkingstemp.

: niet verwerken beneden 5°C en boven een
RV van 85%.

Reinigingsverd.

: Verdunner 3210

Verwerkingsmethoden
Kwast/roller
Verdunning

Voorzorgsmaatregelen
Huidbescherming

: 6 mm

Houdbaarheid

: in gesloten originele verpakkingen bij vorst‐
vrije opslag tenminste 12 maanden.

: draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

De duurzaamheid wordt in belangrijke
mate mede bepaald door de ondergrond,
de kwaliteit van de constructie, de begla‐
zing, het zgn. binnen‐buitenschilderwerk
e.d.
Elasticiteit Erichsen

: 0 – 2 % Verdunner 3210

OPLOSMIDDELARM

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
Hout

nieuw werk

Hout

bestaand werk : Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen.
Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Metaal

: Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

: Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. 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
Hout

: Favorit LGX Grondverf of Favorit LGX Vulgrond, minimaal 2 lagen

Metaal

: Antonol AQX Hechtgrond, minimaal 2 lagen

Voorbehandeling

: Nieuw of kaal gemaakt hout vooraf goed schuren. Gebruik hiervoor fijn schuurpapier (handmatig P150/
machinaal P180– P220). Scherpe kanten dienen te worden afgerond tot een straal van minimaal 3mm (voorkeur
6mm) Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout maximaal 18% zijn. Bestaand werk goed
reinigen en ontvetten met een verfreiniger. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. De
bestaande verflagen goed mat schuren met een fijn schuurpapier, bij voorkeur machinaal met grofte P220–
P280 of met behulp van Scotch Brite Ultra fine. Bij handmatig schuren bij voorkeur gebruik maken van Softback
vellen fijn.

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

