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Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring 
opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor 
geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade 
die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of 
diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder 
nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van 
gegevens.  

  

 
 

 

Aluchrome Spray 
Chroomkleurige aluminiumcoating 

 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Sneldrogende hoogwaardige chroomkleurige aluminium spray met een hoogdekkend vermogen voor 
ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. 
ALUCHROME SPRAY voorkomt corrosie na beschadiging door krassen, lasnaden, gaten, e.d. Bevat geen 
zware metalen. Het product is niet veegvast. 
 
 

VOORDELEN 
 

• Hoog gepigmenteerd -> zeer hoge dekkracht; 

• Metaalglans -> mooi resultaat; 

• Uitstekende hechting; 

• Velerlei toepassingen -> uitstekende hechting op vele goed gereinigde ondergronden. 
 
 

TOEPASSING 
 

Metaalbedrijven, reparatiebedrijven, aircobedrijven, e.d. 
Multifunctionele toepassing, bijv. voor onderhoud en reparatie van gegalvaniseerde en niet gegalvaniseerde 
metalen, aluminiumbouw-onderdelen, airco- en ventilatie-installaties. ALUCHROME SPRAY is ook geschikt 
voor de optische verbetering van zink en zinkgecoate materialen. Niet bestand tegen weersinvloeden 
(wordt dof als het buiten wordt toegepast). 

 
 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  chroomkleurige verf in spuitbus 
Geur ............................................................................  oplosmiddel 
Dichtheid bij 20oC.  .....................................................  0.691 
Ontvlambaarheid .........................................................  brandbaar (door drijfgas) 
Oplosbaarheid .............................................................  niet met water mengbaar 
Stofdroog ....................................................................  5 tot 10 minuten 
Uitgehard ....................................................................  Na 24 uur 
Drijfgas ........................................................................  propaan/butaan 
Hittebestendigheid ......................................................  tot 110oC. 
Opslagcondities…………………………………………. droge, koele ruimte 
Houdbaarheid .............................................................  24 maanden 
 
 
 
 

K1611 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

 

De te spuiten onderdelen grondig vet- en roestvrij maken. Goed schudden voor en tijdens het gebruik. 
Houdt de bus op een afstand van ca 25 cm, breng de verf gelijkmatig op. Laten drogen. Indien nodig 
herhalen. Na gebruik bus ondersteboven doorspuiten, om verstopping te voorkomen. Zorg voor voldoende 
ventilatie bij het spuiten. 
 

 
VERPAKKING 

 

Aérosol 500 ml Ref. K1611-500 x 6 
 
 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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