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RENOVATOR SPRAY 
PRIMERS, LAKKEN EN COATINGS 

✓ Bevat UV schild 

✓ Duurzame glans en perfecte hechting 

✓ Slagvast 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING: 
RENOVATOR SPRAY is een speciaal ontwikkelde renovatieverf met extreem 
hoge UV-bestendigheid. Het product hecht perfect op oude verflagen en 
diverse verweerde delen. Renovator Spray heeft een zeer lange open tijd, 
waardoor er op grotere oppervlakten geen zichtbare overgangen zijn. 
Renovator Spray creëert geen spuitnevel wanneer deze op de oppervlakten 
wordt aangebracht zoals bij normale verven. Uniforme en glanzende 
oppervlakten zijn het resultaat. 
 
TOEPASSINGEN: 
Renovator Spray is speciaal ontwikkeld voor de renovatie en restauratie van: 

• Kunststof en aluminium rolluiken 

• Sectionaaldeuren en garagedeuren 

• PVC raamkozijnen 

• Gepoedercoate onderdelen 

• Gelakte onderdelen (natlak en tuinmeubilair) 

• Sportuitrusting (zoals ski’s, skischoenen etc.)  
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voor het gebruik, lees en volg de instructies op het etiket. Bus goed schudden 
voor gebruik. Breng de spray aan in 1 à 2 lagen op een afstand van 20-30 cm. 
Niet verwerken in direct zonlicht. Pvc, kunststof en diverse onderdelen die in 
het verleden met natte verf zijn behandeld, moeten worden afgewassen met 
een alkalisch reinigingsmiddel en een grove borstel (het is essentieel om af te 
spoelen met schoon water en te laten drogen). Onderdelen die met een 
poedercoating zijn bedekt, moeten tijdens het wassen worden behandeld met 
een schuurvlies in plaats van een grove borstel. Alleen voor professioneel 
gebruik. 
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SPECIFICATIES: 

  

Basis Acrylhars 

VOS-gehalte Ca. 87% w/w 

Vaste stofgehalte Ca. 13% w/w 

Glans Hoogglans 90°C onder een hoek van 60°C 

Verbruik 4-6m² met een laagdikte van 20 μm 

Stofdroog Na 8 tot 10 minuten 

Aanraakvast Na 10 tot 20 minuten 

Uitgehard Na 2 tot 3 uur 

Temperatuurbestendigheid Tot 120°C 

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C 

 

Artikelnummer: Kleur: 

5305 Transparant 

 


