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Gerko Mat Zwart is een decoratieve verf voor elk type carrosserie. Geschikt voor de individuele 
decoratie van auto’s en motorfietsen. Ideaal als contrastverf en voor gedeeltelijk schilderwerk. 

 EIGENSCHAPPEN 

• Snel drogend
• Uitstekende hechting op vele ondergronden en materialen
• Uitzonderlijke dekkracht
• Gladde afwerking
• Bestand tegen chemicaliën en weersomstandigheden

 FYSIEKE EIGENSCHAPPEN 

Code Omschrijving Formaat: ml Kleur Stuks per doos Dozen per pallet

AS100 Mat Zwart 500 ml Zwart 12 1200

DROOGTIJD

Afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en ventilatie. Indicatie: stofdroog ca. 20 min. Handdroog 40 min. Over-
schilderbaar: na 60 min.

 AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK 

• Gebruiken op kamertemperatuur
• Goed schudden voor gebruik; minimaal 2 minuten nadat de schuddende bal is losgekomen
• Ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, roest, vet etc.
• Bij het spuiten op blank metaal of kunststof is een geschikte primer aan te raden
• Spuit dunne kruislingse lagen op het te coaten object of oppervlak
• Laat verdampen/drogen
• Om na gebruik het mondstuk te reinigen en verstopping te voorkomen: houd de bus ondersteboven en spuit tot er 

alleen gas vrijkomt

MAT ZWART
TECHNISCHE FICHE
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 WERKOMSTANDIGHEDEN 

• Luchttemperatuur 15°C - 30°C
• Oppervlaktetemperatuur 15°C - 30°C maar boven het condensatiepunt
• Temperatuur van het blik 18°C - 25°C
• Relatieve vochtigheid: max 80%

 TOEPASSINGSTEMPERATUUR, ºC 

15 - 30

 VEILIGHEID 

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik 
niet doorboren of verbranden. Spuit niet in de richting van open vuur of andere ontstekingsbronnen. Inademing van 
spuitnevel vermijden. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming. Alleen buiten of in een goed geven-
tileerde ruimte gebruiken.

 OPSLAGVOORWAARDEN 

Koel (10°C - 20°C) en droog

MAT ZWART
TECHNISCHE FICHE


