
Rubbol Satura 966

Zijdeglanzende lak voor buiten op basis van polyurethan-alkydhars

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen Lage zijdeglans.

  Geeft een fraai, strak gevloeid, egaal oppervlak.

  Zeer goed kras- en slijtvast.

  Gemakkelijk verwerkbaar.

  Goed reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

  Goede weerstand tegen vergeling (vooral wit en lichte kleuren).

  VOS-gehalte (vluchtige organische stoffen) < 400 g/l (overeenkomstig wetgeving voor 
buitentoepassing tot 2010).

Toepassing Het zijdeglanzend afwerken van hout en metaal, dat volgens de voorschriften is 
voorbehandeld.

Verwerkingsgegevens

Verwerkingscondities Verwerkingstemperatuur: 5-30°C.

  Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethoden Kwast en rolborstel.

  Rubbol Satura onverdund vol en vlot opzetten met een soepele langharige kwast of 
lakviltroller. Desgewenst kunnen grotere vlakken zoals deuren nagerold worden met een 
lakroller.

Verwerkingsgegevens Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden.

Reiniging gereedschap Met terpentine of Sikkens Verdunning M600.

Geadviseerde laagdikte per laag Droog: 30-35 micrometer = nat: 60-70 micrometer.

Praktisch rendement Ca. 14 m2/l (gebaseerd op ca. 10% verlies bij kwastapplicatie).

  Het rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de 
ondergrond en de vorm van het object.

Veiligheidsinformatie

Vlampunt Ca. 40°C.

Wettelijke voorschriften De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, 
veiligheid en milieu te houden.

Productveiligheidsblad Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het 
productveiligheidsblad.

Eigenschappen

Glansgraad Zijdeglans 20-30 GU/60° (ISO 2813).

Afleveringsviscositeit Ca. 0,48 Pa.s/23°C.

Dichtheid Wit: ca. 1,25 kg/dm3.

Vaste stofgehalte Afhankelijk van de kleur: 62-71 gew.% = 53-57 vol.%.

Vluchtige organische stoffen (VOS) < 400 g/l.

Droging bij 20°C/ 65% RV Stofdroog na: ca. 4 h.

  Kleefvrij na: ca. 6 h.

  Overschilderbaar na: ca. 16 h.

Vloeiing Rubbol Satura geeft een fraai, strak gevloeid oppervlak.

Hechting Uitstekend op o.a. Rubbol AZ, Onol, Onol HS en Rubbol Satura.

Mechanische bestandheid Zeer goed bestand tegen mechanische belasting.
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Overschilderbaarheid Goed overschilderbaar met zichzelf en andere alkydharslakken.

Reinigbaarheid Goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid Goed (3-4 jaar op een goede ondergrond).

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de 
kwaliteit van de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk e.d.

Verdere informatie

Verpakking Bussen van 1 l, 2,5 l en 5 l.

Houdbaarheid In onaangebroken verpakking circa 2 jaar.

Kleurassortiment Wit en vrijwel alle kleuren uit het Sikkens 4041 Color Concept, de RAL kleurcollectie en 
de Sikkens Kleurselectiewaaier.

Systemen

  Nieuw hout
  Gronden met bijv. Onol.

  Warren, naden, verstekken e.d. repareren met Componex WR of Componex WR Fast. 
Zo nodig plamuren met Kodrin Plamuur.

  Plamuur schuren of slijpen en voorlakken met Rubbol AZ.

  Eventueel kan ook worden voorgelakt met Rubbol Satura. De voorlaklaag slijpen en 
vervolgens aflakken met Rubbol Satura.

Akzo Nobel Decorative Coatings bv, Sikkens Bouwverven, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling 
Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.De doeltreffendheid van onze 
systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het 
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft 
toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van 
goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren 
waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of 
de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit 
technisch documentatieblad zijn geldigheid. 
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