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Wat is Direct-To-Substrate (DTS)?
Het Libert Paints DTS-gamma is een hoog-
performant industrieel verfgamma met 
universele hechting. Cryltane DTS is een twee-
component acrylaat polyurethaan verf met  
een zeer goede hechting op diverse  
type ondergronden: 

• Metalen ondergronden zoals staal,  
aluminium, verzinkte ondergrond,  
inox, CRS, ...

• Synthetische ondergronden
• Minerale ondergronden zoals muren,   

beton, …    

Het systeem is een typische ‘primer en top 
coat in één’, waardoor je als klant kan werken 
met een enkel verfsysteem. Afhankelijk van 
de glansgraad, kiest u een specifiek product. 
Afhankelijk van de gewenste beschermings-
graad kiest u één of meerdere lagen. 
Eenvoudiger kan niet.

Ons DTS-gamma bevat 4 producten voor 
alle mogelijke toepassingen:

• Cryltane DTS 20
• Cryltane DTS 40 (voorheen AC Satin)
• Cryltane DTS 60
• Cryltane DTS 80 (voorheen AC Gloss)

Een verf voor vele ondergronden:  
een echte ‘alleskunner’ dus!



PROTECTION MADE EASY

 

DTSDirect-to-Substrate 
Corrosion Solutions

PROTECTION MADE EASY

Direct-to-Substrate 
Corrosion Solutions

Voordelen van Libert Paints DTS :

• 4 producten voor een heel breed toepassingsgebied

• Eenvoudig in gebruik! Kan worden toegepast met borstel, rol of spray. Electrostatisch 
verspuiten is eveneens mogelijk. 

• Belangrijke tijdsbesparing: kan nat-in-nat toegepast worden. De tweede laag kan al 
na 30 minuten worden aangebracht. Op die manier spaart u ook tijd die nodig is om de    
spuitapparatuur te spoelen en reduceert u uw solvent- en VOC-consumptie

• Langdurige bescherming in verschillende klimatologische omstandigheden

• Hogere productiviteit dankzij een beter beheer van de werkplaatsen en sneller verfproces

• Heel goede producteigenschappen voor corrosiebescherming, chemische weerstand, 
kleurstabiliteit en glansbehoud

• Aankleurbaar op industriële meng-machines (RAL, NCS, British Standard, …). 
Specifieke kleuren zijn mogelijk vanaf 1L!

• Kan gebruikt worden als éénpotsysteem

• Langdurige pot-life

• DTS-producten zijn, eenmaal aangebracht en volledig uitgehard, bestand tegen    
temperaturen tot 120°C en piektemperaturen van 150°C

• DTS 20, 40 en 60 zijn HACCP-goedgekeurd voor gebruik in plaatsen waar voedingsmid-
delen worden verwerkt (attest beschikbaar op aanvraag)
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 Cryltane DTS 20  Cryltane DTS 40

Corrosion Adhesion

≥ 8°C ≤ 85% ≥ 8°C ≤ 85%

1L • 4L • 10L 1L • 4L • 10L
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Het DTS-gamma omvat volgende producten :

 Cryltane DTS 20

Cryltane DTS 20 is een matte tweecomponent acrylaat 
polyurethaan verf met een uitstekende hechting op staal, aluminium, 
verzinkte ondergrond, inox, OSB platen, hout, MDF, kunststoffen  
(o.a. hard PVC, ABS, polyester…) en minerale ondergronden  
(muren, vloeren).

Cryltane DTS 20 kan gebruikt worden als primer én eindlaag. Het 
is een goede anticorrosieprimer gebaseerd op zinkfosfaat. Bovendien is 
het weerbestendig en chemisch resistent. De uitgeharde verffilm wordt 
gekenmerkt door een hoge hardheid gecombineerd met elasticiteit.

Cryltane DTS 20 kan als afwerking verspoten worden 
met spettertechniek op machines, kantoormachines en 
laboratoriumapparatuur. Oppervlakteoneffenheden kunnen 
gemakkelijk worden gemaskeerd met deze techniek.

 Cryltane DTS 40

Cryltane DTS 40 is een laagsatijnglanzende tweecomponent 
acrylaat polyurethaan verf met een goede hechting op staal, 
aluminium, verzinkte ondergrond, inox en diverse kunststoffen.

Cryltane DTS 40 kan gebruikt worden als primer én eindlaag. Het 
is een goede anticorrosieprimer gebaseerd op zinkfosfaat. Bovendien is 
het weerbestendig en chemisch resistent. De uitgeharde verffilm wordt 
gekenmerkt door een hoge hardheid gecombineerd met elasticiteit.

Cryltane DTS 40 kan als afwerking verspoten worden met 
spettertechniek.
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Cryltane DTS 60 Cryltane DTS 80

Corrosion Adhesion

≥ 8°C ≤ 85% ≥ 8°C ≤ 85%

1L • 4L • 10L 1L • 4L
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Het DTS-gamma omvat volgende producten :

Cryltane DTS 60

Cryltane DTS 60 is een satijnglanzende tweecomponent acrylaat 
polyurethaan verf met een goede hechting op staal, aluminium, 
verzinkte ondergrond, inox en diverse kunststoffen.

Cryltane DTS 60 kan gebruikt worden als primer én eindlaag. Het 
is een goede anticorrosie primer gebaseerd op zinkfosfaat. Bovendien 
is het weerbestendig en chemisch resistent. De uitgeharde verffilm 
wordt gekenmerkt door een hoge hardheid gecombineerd met 
elasticiteit.

Cryltane DTS 60 kan als afwerking verspoten worden met 
spettertechniek.

Cryltane DTS 80

Cryltane DTS 80 is een hoogglanzende tweecomponent acrylaat 
polyurethaan verf met een goede hechting op staal, aluminium, 
verzinkte ondergrond, inox en diverse kunststoffen.

Cryltane DTS 80 kan gebruikt worden als primer én eindlaag. Het 
is een goede anticorrosie primer gebaseerd op zinkfosfaat. Bovendien 
is het weerbestendig en chemisch resistent. De uitgeharde verffilm 
wordt gekenmerkt door een hoge hardheid gecombineerd met 
elasticiteit.

Cryltane DTS 80 kan als afwerking verspoten worden met 
spettertechniek.
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Onze technische specificaties samengevat :

Libert Paints heeft een lange tradi-
tie van gedegen labo-onderzoek. 
Al onze DTS-producten zijn intern 
ontwikkeld en uitvoerig getest voor 
ze aan de klant worden geleverd. 
Vele testen doen we intern met 
eigen meetapparatuur. Andere 
testen laten we extern uitvoeren 
zoals bijvoorbeeld bij het WTCB, 
het CORI, Unifap, BVI, ... . Op die 
manier dagen we onszelf voort-
durend uit en proberen we steeds 
de ideale producten voor u te 
ontwikkelen. Gedetailleerde testrap-
porten zijn op aanvraag beschik-
baar.

Door onze jarenlange ervaring 
als verfproducent en onze heel 
uitgebreide referentielijst van 
Cryltane DTS, kunnen wij u met 
vertrouwen deze hoogperformante 
verf aanbevelen.
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Verfsystemen :

DTS (Direct-To-Substrate)

Staal - Gezandstraald staal  - Galvanisatie - Aluminium - PVC

Grondlagen Fixtane Primer
Cryltane AC
VHA 006

Cryltane (Spray)
DTS 20

Cryltane (Spray)
DTS 40

Cryltane (Spray)
DTS 60 Cryltane DTS 80

Eindlagen

Cryltane (Spray) DTS 20 of Cryltane (Spray) DTS 40

of Cryltane (Spray) DTS 60 of Cryltane DTS 80

of Cryltane HS Finish of Cryltane AC Specials

of Mixtane Spray of MCU of Fixtane Finish

Cryltane (Spray)
DTS 40

Cryltane (Spray)
DTS 60 Cryltane DTS 80
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Onze technische specificaties samengevat :

Cryltane DTS 20 Cryltane DTS 40 Cryltane DTS 60 Cryltane DTS 80

Glans
Gardner 60°

20 (± 5) 40 (± 10) 60 (± 10) 80 (± 10)

Densiteit 1.40 ± 0.05 g/ml 1.35 ± 0.05 g/ml 1.33 ± 0.05 g/ml 1.45 ± 0.05 g/ml

Potlife bij 20°C ± 5 u ± 6 u ± 6 u ± 5 u

Vaste stof gehalte
• In volume
• in gewicht

60 ± 2% 
74 ± 2% 

60 ± 2%
75 ± 2%

62 ± 2%
74 ± 2%

58 ± 2%
76 ± 2%

VOC
• Onverdund

< 370 g/L < 377 g/L < 355 g/L 350 g/L

Droogtijden bij 20°C
• Stofvrij
• Kleefvrij
• Droog

30 min
3 u

12 u

40 min
5 u

14 u

40 min
4 u

12 u

45 min
5 u

12 u

Overschilderbaar na  
(borstel – rol)

16-24 u 16-24 u 16-24 u 16-24 u

Overschilderbaar na 
(enkel spuitapplicatie)

30-45 min of na 12 u 30-45 min of na 12 u 30-45 min of na 12 u 30-45 min of na 12 u

Max. laagdikte µm 
droog

100 100 100 100

Glans- en kleurbehoud Goed Heel goed Heel goed Heel goed
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Onze technische specificaties samengevat :

Cryltane DTS 20 Cryltane DTS 40 Cryltane DTS 60 Cryltane DTS 80

Max. laagdikte  
µm droog

100 100 100 100

Glans- en kleurbehoud Goed Heel goed Heel goed Heel goed

Hechting op :
• Ijzer en staal
• Galvanisatie

• PVC
• Inox
• Aluminium

Heel goed
Heel goed

Heel goed
Heel goed
Heel goed

Heel goed
Heel goed

Heel goed
Goed

Heel goed

Heel goed
Heel goed

Heel goed
Goed

Heel goed

Heel goed
Heel goed 

(na opschuren)
Heel goed

Heel goed 
(na opschuren)

Krasvastheid Goed Heel goed Heel goed Heel goed

Theoretisch rendement  
(60 µm droog)

10 m²/L 10 m²/L 10 m²/L 10 m²/L

Voor een meer gedetailleerd overzicht, vraag gerust onze individuele technische fiches of testrapporten.
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Toepassingsgebieden :

• Landbouwmachines
• Energie-installaties
• Buiteninstallaties
• Kranen
• Olie & gas
• Bardageplaten & daken
• Waterattractieparken
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Toepassingsgebieden :

• Voetgangersbruggen
• OEM-machines
• Transport: treinen, vrachtwagens & bussen
• Straatmeubilair
• Zorg- en voedingssector
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Verdere info over Libert Paints:  

neem contact op met onze  

technisch-commerciële medewerkers

LIBERT PAINTS bv

Haven 8210A | Langerbruggekaai 6 | 9000 Gent  

T: +32 (0)9 216 88 70 

F: +32 (0)9 226 61 81 

info@libertpaints.com  

www.libertpaints.com  


