
 

 
 
 

Aqua Metallics 
 
 
 
Beschrijving 
 
Avis Aqua Metallics is een waterverdunbare metaaleffect lak op acrylaatbasis voor buiten en 
binnen. 
Niet milieubelastend, reukarm, stootvast, glansbestendig, niet vergelend met zeer goed 
dekvermogen en probleemloze vloeiing en een goede kantendekking. 
 
 
Toepassing 
 
Voor het decoratief aflakken van hout, styropor, ijzer, glasvezel-en raufaserbehang, pleister, 
cement, hobbyartikelen van hard kunststof bijvoorbeeld Resopal, hard PVC, bakeliet, enz. 
 
Eigenschappen¹ 
 
Kleur     : Goud, zilver en brons 
 
Verpakking    : 125 ml en 1 Liter 
 
Dichtheid    : ca, 1,1 – 1,2 
 
Glansgraad    : zijdeglans 
 
Bijkleuren    : met Colorex bij te kleuren 
    
Viscositeit    : goed vloeibaar 
 
Verdunning    : water, geen organisch oplosmiddel gebruiken. 
 
Verwerkingstemperatuur  : ondergrond- en omgevingstemperatuur boven + 5 C 
 
Droogtijden    : (bij 23 C en 60% relatieve luchtvochtigheid) 
       stofdroog: na 2 – 3 uur; overschilderbaar na 6-7 uur; 
       volledig belastbaar: na 3 dagen 

   De waarden kunnen afhankelijk van de temperatuur en     
   luchtvochtigheid sterk afwijken. Bij temperaturen onder     
   de 5°C en bij hoge luchtvochtigheid kan er een defect  

in de coating optreden. 
 
Praktisch rendement : bij het een keer schilderen, 10- 12 m2/ liter,     

   afhankelijk van de ondergrond. 
 

Reinigen gereedschap : direct met water en/ of water met afwasmiddel. 
       Verf niet laten opdrogen 
 
Opslag                                               : droog en vorstvrij.  



 

 
 

 
 
 

 
 Applicatiemethode : Kwast, roller, spuiten. Voor het schilderen een kwast  
   met kunststof haren gebruiken en voor het rollen een    
   moltopreenrol. 
 
Voorbehandeling 
 
De ondergrond moet hechtend, droog en schoon zijn en ontdaan van scheidende substanties 
(olie, vet, was).  
 
Onbewerkt hout – binnen: met Avis Aqua Multiprimer voorbehandelen. Oneffenheden met 
Bolivia acryl plamuur repareren  
      
Onbewerkt hout – buiten: De tussenlaag met onderdunde universele grondlaag opbrengen. 
 
IJzer: zorgvuldig ontroesten, reinigen en 1 à 2 keer met een roestbeschermend middel 
behandelen. NE-metaal en hard kunststof met hechtmiddel of primer voorbehandelen. 
 
Hard kunststof: b.v. hard PVC, enz. met Avis Universeel Reiniger reinigen, het gehele 
oppervlak met een verdunningsoplossing reinigen en vervolgens met plakband de hechting 
van Aqua Metallics op een klein oppervlak testen. 
 
Oude laklagen: op hechting controleren. Oude intacte laklagen zorgvuldig schuren en 
reinigen. Gebarsten en afbladderende laklagen geheel verwijderen. 
 
Nieuw pleisterwerk: moet droog zijn en tenminste drie weken oud zijn. Mos-  en 
schimmeluitslag afborstelen en met een schimmelwerend middel behandelen. Korrelig of sterk 
zuigend pleisterwerk met Flevopol behandelen. 
     
Raufaser- en reliëfbehang: evenals pleisterwerk daarna eerst verdund (5 – 10% water) en 
vervolgens onverdund aanbrengen. 
 
Verwerking 
 
Avis Aqua Metallic heeft een goede vloeiing. Indien nodig dient een verdunningsmiddel per 
oppervlak vastgesteld te worden. Afhankelijk van de ondergrond Avis Aqua Metallic 1 à 2 x 
onverdund aanbrengen. 
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