
 
  

   

            

Roest  Basis             

 
Omschrijving   : waterverdunbare verf als basislaag voor het roest systeem. 
 

  Bijzondere eigenschappen :deze ijzerhoudende verf gaat écht roesten wanneer deze geactiveerd 
wordt met Roest Activator. 

 

 Toepassing  : uitstekend toe te passen om wanden en voorwerpen een verroest 
uiterlijk te geven.  

     Op vrijwel alle ondergronden zoals hout en houtachtige materialen, 
stucwerk, gipsplaat, metaal, kunststoffen. Op kaal metaal en 
kunststoffen eerst een geschikte primer aanbrengen.  

 

   

 
Basisgegevens : bepaald bij 230C en 50% RV  
 

Bindmiddel  : kunststofdispersie mengsel 
 
Pigment : ijzerpigment 
 

Viscositeit : kwast/rol, 14 – 15 Poises 
 
Glans  : mat  
 
Kleur : donkergrijs 
 
Soortelijk gewicht  : ca. 2,60 g/cm³   

  
Vaste-stofgehalte  : ca. 78 gewicht%  
  
Droogtijd  : stofdroog na ca. 1 uur 
 overschilderbaar na ca. 4 uur 
 niet schuren.   

  

 

Applicatiegegevens  
 
Verwerking : voor gebruik goed handmatig doorroeren om metaaldeeltjes 

homogeen te vermengen, bodemkoek kan aanwezig zijn door hoog 
soortelijk gewicht van de metaaldeeltjes. De minimale 
filmvormingstemperatuur is 7°C.  

 

Ondergrond : de ondergrond moet schoon, droog en vast zijn.                    
Zuigende ondergronden voorbehandelen. 

 
Geadviseerde laagdikte : droog: 95 - 110 micrometer = nat 120 - 140 micrometer 
 
Theoretisch rendement : ca. 5 m2 per ltr. in een enkele laag.  
 

Verwerkingscondities : verwerkingstemp.: 8 - 30°C. relatieve luchtvochtigheid: max. 75% 

 
Verdunning : niet verdunnen, dit verzwakt de ijzerconcentratie. 
 
Reiniging gereedschap : direct met water reinigen; tijdens werkpauzes het gereedschap in de 

verf laten staan. 
     

 
      
 



 
  

   

Roest  Basis          

Overige gegevens 
 
Dekking : goed  
 
Vulling : zeer goed  
 

Vloeiing : matig 
 
Stabiliteit/opslag : in onaangebroken verpakking min. 1 jaar houdbaar 

   koel, droog en vorstvrij opslaan.  
 
Verpakking : 0,5 ltr. - 1 ltr. – 2.5 ltr. 

 

 
Opmerking : de manier van aanbrengen is zeer bepalend voor het eindresultaat. 

Breng Roest Basis egaal aan of laat juist dikkere delen staan voor een 
meer industrieel effect. 

 

   Roest Activator kan, in sommige gevallen, aangebracht op Roest  
Basis, doordringen tot de ondergrond en deze mogelijk (b.v. een 
primer) aantasten. Het is daarom wenselijk vooraf een testvlak met 
één laag Roest Basis en hierop één laag Roest Activator aan te 
brengen. Mocht dit negatief uitpakken dan kan men dit meestal 
voorkomen door 2 lagen Roest Basis aan te brengen.   

 

 
Veiligheidsvoorschriften 

 

Na overschrijding opslagstabiliteit of blootstelling aan hoge opslagtemperaturen (>28°C), kan er 
spanning in gesloten blik ontstaan. Indien dit het geval is, ontluchten via intikken van spijkertje, 

door middenvlak van deksel. Vervolgens afplakken van ontluchtingsopening.  
 
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en 

milieu te houden. 
 
ARBO categorie : A - bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel       

   gebruik binnen  aan de ARBO. 
 
Europese verfrichtlijn : subcat a. Matte coatings voor wanden en plafonds. 
2004/42/EG A bijl. II           Type WG Max. 30 gram VOS/ltr. Fase II (vanaf 1-1-2010) 
 


