
Paint yourself free 
with the colours of

 Libert Paints !

METAL



METAL

Metal

Dankzij hun universele hechtings- en anticorrosie-eigenschappen 
kunnen de Libert-metaalbeschermingsverven aangebracht worden 
op zowel ferro- als non-ferro ondergronden voor binnen-en 
buitentoepassingen. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in een groot aantal 
kleuren en in twee glansgraden: satijn en glanzend. Ons gamma voor 
metaalbescherming garandeert een optimale bescherming, kwaliteit 
en duurzaamheid.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

De verven voor metaal kunnen aangebracht worden op volgende 
objecten:

• Gereedschap
• Omheiningen
• Afrasteringen
• …



METAL - Solventgedragen
Verven voor metaalbescherming
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(grondig schuren en ontstoffen)

Oude verflagen Ferro en non-ferro
Staal, galva, aluminium, zink

Zincomine
Durotop  
AC 55/85

Durozinc 
HS Allprimer

Opmerking: het is aangeraden 2 eindlagen aan te brengen

Durozinc 
HS Allprimer

Monofer Durotop AC 85Durotop AC 55ofSatilux-U-Extremeof of



Ontroesten - Schuren 

ST2/ST3

Ferro en non-ferro
staal, galva, aluminium, zink

Opmerking: het is aangeraden 2 eindlagen aan te brengen

Aquabond Brush/Spray

Aquapox

2 
comp.

2 
comp.

Ontroesten - Schuren

handontroest : ST2/ST3

Ferro en non-ferro
staal, galva, aluminium, zink

Multiprimer Aqua

INDOOR

Aquatop Satin
Satilux-Aqua

Resomat-Aqua

METAL - Watergedragen
Verven voor metaalbescherming

(ontvetten) (ontvetten)

(schuren en ontstoffen) (schuren en ontstoffen)



Zincomine

Zincomine is een solventgedragen anticorrosieprimer, gebaseerd 
op speciaal gemodificeerde oliën die gebruikt kan worden in 
buitentoepassingen voor de bescherming van staal.

Kenmerken zijn:

• Snelle droging
• Overschilderbaar met verschillende afwerkingslagen 
• Vrij van lood- en chromaatverbindingen

Zincomine heeft een matte glans, is beschikbaar in wit en rood en kan 
aangekleurd worden in verschillende pastelkleuren.

1L • 4L

≥ 5°C

≤ 85%

Durozinc HS Allprimer

Durozinc HS Allprimer is een solventgedragen anticorrosieprimer 
op basis van vinylcopolymeren die gebruikt kan worden voor binnen- en 
buitentoepassingen op verschillende ondergronden.

Kenmerken zijn:

• Snelle droging
• Goede hechting op ijzer, galva, metallisatie, aluminium, hard PVC, plastic 

en OSB-platen
• Overschilderbaar met verschillende afwerkingslagen
• Adequate waterweerstand

Durozinc HS Allprimer heeft een matte glans en is beschikbaar in wit, 
zwart, groen en middengrijs. 

0,75L • 2,5L • 4L

≤ 85%

≥ 5°C

1 L
=

± 11 m2
1 

comp.
1 

comp.

1 L
=

± 11 m2
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Durotop AC 55 Satin/85 Gloss

Durotop AC 55/85 zijn solventgedragen verven op basis van urethaan 
alkydharsen die een anticorrosiebescherming kunnen bieden voor staal. 
De verven kunnen gebruikt worden als afwerkingslaag voor binnen- en 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Bevat een actief anticorrosiepigment
• Goede weerbestendigheid
• Kan eventueel ook gebruikt worden als grondlaag
• Durotop AC 55: satijnglans (60°-55 Gn) 
• Durotop AC 85: hoogglanzende verf (60°-85 Gn)

Durotop AC 55/85 kunnen aangekleurd worden in verschillende kleuren 
(tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

0,75L • 2,5L • 4L

≥ 8°C≤ 85%

Monofer

Monofer is een solventgedragen anticorrosieverf op basis van urethaan 
alkydharsen die gebruikt kan worden voor binnen- en buitentoepassingen 
op ijzer en staal.

Kenmerken zijn:

• Eénpotsysteem: kan gebruikt worden als grond- en afwerkingslaag

Monofer heeft een satijnglans (60°-55 Gn) en kan aangekleurd worden in 
verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

0,5L • 1L • 2,5L

≥ 10°C≤ 85%

1 L
=

± 9-11 m2
1 

comp.
1 

comp.

1 L
=

± 9-10 m2

METAL - Solventgedragen
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Satilux-U-Extreme

Satilux-U-Extreme is een solventgedragen, alkyd-polyurethaanlak 
voor metalen en niet-metalen ondergronden die gebruikt kan worden voor 
buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende vloei-eigenschappen 
• Solide kantdekking
• Goede flexibiliteit
• Adequate waterondoorlaatbaarheid

Satilux-U-Extreme heeft een satijnglans (60°-35 Gn) en kan 
aangekleurd worden in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona 
Colours, RAL, NCS, …).

0,5L • 1L • 2,5L

≤ 85% ≥ 8°C

1 L
=

± 12 m2
1 

comp.

METAL - Solventgedragen
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Aquabond Brush / Spray

Aquabond Brush / Spray is een tweecomponent anticorrosieprimer 
op basis van epoxy voor op ferro en non-ferro metalen die gebruikt kan 
worden voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Uitstekende hechting op verschillende ondergronden
• Goede anticorrosie-eigenschappen
• Heel goede elasticiteit
• Goede vloei-eigenschappen

Aquabond Brush / Spray heeft een laagsatijn glans. Aquabond 
Brush is beschikbaar in grijs en Aquabond Spray is beschikbaar in wit.

1L • 2,5L • 4L

≥ 12°C

≤ 80%

Multiprimer Aqua

Multiprimer Aqua is een waterafdunbare anticorrosieprimer op basis 
van alkydharsen voor ferro en non-ferro metalen en verschillende plastic-
materialen. De verf kan gebruikt worden voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Uitzonderlijke hechting op aluminium en verschillende hout en plastic 
ondergronden (na opschuren)

• Snelle droging
• Lage VOC

Multiprimer Aqua heeft een matte glans, is beschikbaar in wit en kan 
uitsluitend aangekleurd worden pastelkleuren.

0,75 L • 4L

≤ 75%

≥ 10°C

1 L
=

± 11 m2
1 

comp.
2 

comp.

1 L
=

± 9-13 m2
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AquapoxAquatop Satin

Aquatop Satin is een waterafdunbare urethaan-eindlaag met 
alkydharsen die gebruikt kan worden voor binnen– en buitentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Snelle doordroging
• Goede krasvastheid
• Adequate waterweerstand 
• Geurarm

Aquatop Satin heeft een satijnglans (60°-50 Gn) en kan aangekleurd wor-
den in verschillende kleuren (tinten van Libert Mona Colours, RAL, NCS, …).

Aquapox is een tweecomponent, waterafdunbare afwerkingslaag op 
basis van epoxy die gebruikt kan worden voor binnentoepassingen.

Kenmerken zijn:

• Hoge verzepingsweerstand
• Heel goede elasticiteit
• Bacteriostatische en fungistatische eigenschappen
• Goede weerstand tegen chemicaliën
• Kan ook gebruikt worden als grondlaag op minerale ondergronden
• Toepasbaar in een HACCP-omgeving (indirect voedselcontact) 

Aquapox heeft een satijnglans (60°-40 Gn) en kan aangekleurd worden 
in verschillende kleuren (tinten van Libert, Mona Colours, RAL, NCS, …).

2,5L 2,5L • 10L

≥ 12°C≤ 85%

1 L
=

± 8-10 m2

1 L
=

± 12 m2

≥ 15°C≤ 85%

1 
comp.

2 
comp.
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METAL
Verven voor metaalbescherming

ZINCOMINE DUROZINC HS 
ALLPRIMER MONOFER DUROTOP AC  

55 SATIN/85 GLOSS
SATILUX-U-
EXTREME

MULTIPRIMER 
AQUA

AQUABOND  
BRUSH/SPRAY AQUATOP SATIN AQUAPOX

Glans mat mat satijn
 60°-55 Gn

55: satijn 60°-55 Gn
58: hoogglans 60°-85 Gn

satijn
60°-35 Gn mat laagsatijn satijn

60°-50 Gn
satijn

60°-40 Gn

Overschilderbaar na 
(bij 20°C) 16 u 12-24 u 24 u 16 u 16h ± 12 u min. 12 u 24 u 12 u

Droogtijden  
(bij 20°C)

- Stofvrij 1 u 15 min 1 u 30 min. 1 u 5 min 1 u 15 min 4 u

- Kleefvrij 1,5 u 1-2 u 5 u 2 u 4 u + 15 min 5 u 1 u 6 u

- Droog 12 u 12 u 10 u 5 u 7 u - 8 u 4 u 10 u

Theoretisch rendement ± 11 m2/L ± 11 m2/L ± 9-11 m2/L ± 9-10 m²/L ± 12 m2/L ± 9-13 m2/L ± 11 m2/L ± 8-10 m2/L ± 12 m2/L

Glans- en 
kleurbehoud

- - goed goed zeer goed - - goed binnentoepassing

VOC
wit: < 350 g/L
rood: 447 g/L 
(onverdund)

< 500 g/L 430 g/L  
(onverdund)

< 450 g/L  
(onverdund) < 450 g/L < 15 g/L < 100 g/L < 30 g/L < 50 gr/L  

(onverdund)

Aanbevolen 
laagdikte

30-60 micron 40-60 micron 60-80 micron 60-80 micron 40 - 60 micron 40-60 micron 40-60 micron 60-80 micron 60-80 micron

Vaste stofgehalte

- In volume wit: 45 (± 2)% 
rood: 44 (± 2)% 44 (± 2)% 50 (± 3)% 48 (± 3)% 55 (± 3)% 40 (± 2)% 45 (± 3)% 44 (± 3)% 50 (± 3)%

- In gewicht wit: 66 (± 2)% 
rood: 67 (± 2)% 66 (± 2)% 66 (± 3)% 59 (± 3)% 70 (± 3)% 55 (± 2)% 58 (± 3)% 56 (± 3)% 63 (± 3)%

Densiteit wit: 1,32 
rood: 1,36 1,40 wit en pastel: 1,35

andere: 1,18 1,15 1,32 1,35 1,3 1.26 1,35



Meer info over Libert Paints: 

Contacteer onze technisch-commerciële  

vertegenwoordigers

LIBERT PAINTS n.v. s.a. 

T: +32 (0)9 216 88 70 

F: +32 (0)9 226 61 81 

info@libertpaints.com 

www.libertpaints.com 
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