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BELANGRIJKSTE 

KWALITEITEN
Vloeiende decoratieve patina die aangebracht wordt op een speciale, getinte onderlaag die door 

tranasparantie zichtbaar is. Deze "sluier" wijzigt de kleur van de onderlaag door een subtiele 

speling van kleur en metaalpoeders. Kenmerkend voor dit effect is de matte afwerking  met heel 

zachte glinsteringen.

FLUWEELMATFLUWEELMATFLUWEELMATFLUWEELMAT

Op wanden. In alle ruimten van de woning.

Alle gebruikelijke, correct voorbereide ondergronden. Op ijzer, eerst voorbehandelen met een 

anti-roest primer.

De "Sous-couche Subtiles Patines" wordt aangebracht mat antispat roller 12mm (ref. 4051010) 

en vervolgens uitgestreken met de spalter 150mm (ref. 4017022). De "Subtiles Patines" met de 

lak roller 5mm (ref. 4051006) en "nat in nat" uitgestreken met de spalter 150mm (ref. 4017022)

ONDERGROND VOORBEREIDING

Conform de norm D.T.U. 59-1

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond dient volkomen zuiver, droog en draagkrachtig te zijn. 

GEREEDSCHAP

Weinig poreuze ondergronden 

en oude verven

Lichtjes schuren en ontstoffen. Afwassen en spoelen indien 

nodig. Een laag  "Sous-couche d'accrochage".

Nieuwe en poreuze 

ondergronden
Een laag "Impression Universelle"

De "Sous-couche Vélatures" verdund met 3 à 4% water in 2 lagen aanbrengen met de antispat 

roller 12mm. Onmiddellijk, nat in nat, uitstrijken met een spalter 150mm (deze bewerking bij 

beide lagen uitvoeren). Na 12u droging, de eindlaag ("Finition Vélatures") aanbrengen.
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Reiniging van gereedschap

Sous-couche : 12 à 15m² /L per laagRendement

Vaste stof gehalte

Finition : ca. 12u. naargelang de temperatuur en de 

luchtvochtigheid.

Sous-couche : Ca 4u Overschilderbaar

Verpakkingen

Met water

Densiteit Sous-couche : 1,48

Retardateur : 25m² /L

Finition : 1

Sous-couche : 1L, 2,5L en 5L

Sous-couche : gewicht : 63%; volume47%
Finition :  gewicht : 3,5%; volume : 3,3%

Finition Subtiles Patines : ca. 4u. 

VOORZORGS-

MAATREGEL

Aanbrengen bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Niet aanbrengen bij relatieve 

luchtvochtigheid hoger dan 75%.

Retardateur : 0,5L en 1L
Finition : 0,5L en 1L

Bewaring 1 jaar in ongeopende, originele verpakking. Vorstvrij

REGLEMENTAIRE 

KENMERKEN
CLASSIFICATIE AFNOR Groep 1 - klasse 7b2/4a

VOS gehalte

VEILIGHEID Zie veiligheidsfiche (FDS)
Conform de geldende wetgeving.

"Sous-couche": EU grenswaarde voor dit product (catA/a) : 

30g/L (2010). Dit product bevat max. 30g/L VOS.
"Finition": EU grenswaarde voor dit product (catA/l): 200g/L 

(2010). Dit product bevat max. 65g/L VOS.

"Finition Subtiles Patines"

Volgende handelingen gebeuren zonder tussenpauze, nat in nat. Met een roller 5mm, de 

"Retardateur" aanbrengen in banen van max. 60cm breed. Onmiddellijk de "Finition Subtiles 

Patines" nat in nat aanbrengen met lakroller 5mm in smallere verticale banen van max. 40cm 

opdat deze eindlaag niet rechtstreeks in contact zou komen met de droge ondergrond.  Nat in 

nat uitstrijken met de spalter 150mm tot het bekomen van het gewenst effect. Op dezelfde wijze 

de rest van de wand behandelen. 12u laten drogen. Afwasbaar na uitharding.

ALGEMENE 

EIGENSCHAPPEN
Aspect Fluweel mat

Finition : 25m² /L

Droging Sous-couche : Kleefvrij na 30 min.
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