
Omschrijving 
Azet Top-Coat Exterieur is een waterverdunbare muurverf voor buiten en binnen op basis van een 100% reinacrylaat.  
De muurverflaag is waterdampdoorlatend, onverzeepbaar, elastisch, mat en heeft een lange levensduur.  

 

Toepassing  
Azet Top-Coat Exterieur wordt buiten toegepast voor decoratie en bescherming op ondergronden van beton, pleister-
werk en metselwerk. Ook op al eerder geschilderde ondergronden kan Azet Top-Coat Exterieur worden aangebracht.  
Binnen wordt Azet Top-Coat Exterieur toegepast als decoratieve en uitstekend reinigbare muurverf op diverse onder-
gronden, zoals pleisterwerk, glasweefsel, sierpleisters, structuurverf, etc.  

——————————————————————————————————————————–—————————–——– 

Voorbehandeling 
 Losse delen en bladders geheel verwijderen.  
 Alg en mos verwijderen en de ondergrond  

behandelen met een “anti-mos” middel. 
 Poederende, vuile en vette ondergronden reinigen met Azet Expo. 
 Ondergronden met zogenaamde “veegvaste” muurverflagen afwassen tot dat deze niet meer afgeven.  
 Beschadigingen in de ondergrond (scheuren,  

beschadigd voegwerk, e.d.) repareren en laten drogen.  
 

————————————————————————————————————————————————–————— 
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Verwerking 
Azet Top-Coat Exterieur wordt aangebracht op een droge ondergrond.  
Sterk zuigende ondergronden en reparatieplekken voorstrijken met Azet Grondering-W.  
De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Top-Coat exterieur, afhankelijk van de ondergrond en de gekozen 
kleur. 
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————————————————————————————————————————————————–———— 

————————————————————————————————————————————————–————— 

Technische gegevens 
Verwerkingsvoorwaarden  : omgevingstemperatuur minimaal 7ºC   
                                    ondergrondtemperatuur minimaal 7ºC 
Verdunning    : water 
Verwerkingsgereedschap  : kwast/roller – de eerste laag maximaal 5% verdunnen 
     : airless-spuit  - nozzle 0,015”  -  0,018” 
                                                                       - druk minimaal 150 bar  
Rendement (theoretisch)  : 6-8 m² per liter  
Droogtijd    : 1 uur 
Overschilderbaar   : na 6 uur  

Volgens EN 13300   :Schrobvastheid klasse 1, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m² / ltr. 

————————————————————————————————————————————————–————— 
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Praktische informatie   
Reiniging gereedschap  : met water direct na gebruik 
Opslag : vorstvrij 
Houdbaarheid : minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking 
Verpakking : 1 en 2½ liter blikken  

  5 en 10 liter emmers 
Kleur : leverbaar in meer dan 10.000 kleuren met het Azet  

  kleurmengsysteem (kleuren vóór de verwerking controleren)      
Veiligheid : raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Top-Coat Exterieur.  

————————————————————————————————————————————————–————— 
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