
Wijzonol 
ECO Topcoat A 
Gloss en Satin
Snel (door) drogende voor- en 
aflak op basis van hoogwaardige 
acrylaat technologie

• uitstekend buitenduurzaam
• snelle (door)droging
• toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
• KOMO certificaatnr. 33200
• waterverdunbaar
• hoog laagdiktebereik
• goede dekking
• optimale vloei
• universeel overschilderbaar
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Hoogwaardig geveltimmerwerk dat toepasbaar is binnen Concept II en III? Dat kan met Wijzonol ECO Topcoat A. In 

combinatie met Wijzonol ECO Primer A wordt er een afwerking verkregen met een lange levensduur.

De keuze voor een 100% acrylaatsysteem heeft alles te maken met de snelle (door)droging en uitstekende buitenduurzaamheid. 

Net als de Wijzonol ECO Primer A laat ook Wijzonol ECO Topcoat A zich goed verspuiten; de verf vloeit mooi en heeft een 

goede dekking en hoog laagdiktebereik. Stuk voor stuk belangrijke eigenschappen voor de timmerfabrikant, die efficiency 

combineert met een hoogwaardige kwaliteit van afwerking.

Meest gunstige Procesconditie
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Tijd DIN cupmeting n.v.t.

Natte laagdikte 150 μm

Flash off (per laag) temp > 15°C

RV > 40%

luchtsnelheid nee

tijd > 20 min.

stralingswarmte nee 

Drogen (per laag) temp > 15°C

RV < 60%

luchtsnelheid ≥ 0,2 m/s

stralingswarmte nee

tijd ≥ 4 uur

Droge laagdikte 60 μm
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Tijd DIN cupmeting n.v.t.

Natte laagdikte 150 μm

Flash off (per laag) temp > 15°C

RV > 40%

luchtsnelheid nee

tijd > 20 min.

stralingswarmte geen

Drogen (per laag) temp > 15°C

RV < 60%

luchtsnelheid ≥ 0,2 m/s

stralingswarmte nee

tijd ≥ 4 uur

Droge laagdikte 60 μm

Doordrogen temp > 15°C

RV < 60%

tijd ≥ 40 uur 

Totale droge laagdikte 120 - 160 μm
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Wijzonol 
ECOTopcoat A Gloss en Satin
Uitstekend buitenduurzame voor- en aflak voor 
industriële toepassing in Concept II en III


