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Acryl Hars Sealer Mat 

Hiermee heeft uw acryl product een verwachte levensduur van 30 jaar 

 
Beschrijving 
Acryl hars Sealer Mat is een watergedragen matte coating om uw acryl model te 
beschermen tegen vocht en het weerbestendig te maken. 
 
Verwerking 
Acryl hars Sealer Mat is een geconcentreerde oplossing van acrylpolymeren in water. 
Goed schudden voordat u iets uit de fles neemt. 

Het beste gebruikt u 2 lagen. Bij dE eerste laag, voor het gebruik aan Acryl hars Sealer 
Mat 10% water toevoegen. Bij tweede laag onverdund werken. Het te sealen 
oppervlak dient vrij te zijn van was, olie, vuil of stof. Aanbrengen met behulp van 
kwast, roller, vegend met een zachte doek, of door middel van spuiten. 
Acryl hars Sealer Mat mag in 1 of meerdere lagen worden aangebracht om de 
beschermende eigenschappen te verbeteren. Afhankelijk van temperatuur en 
luchtvochtigheid kan na 45 minuten opnieuw een laag worden aangebracht. Bij het 
aanbrengen met een zachte doek geeft 1 laag Acrylhars Sealer Mat  een zijdemat 
effect. Indien meerdere lagen worden aangebracht zal een meer glanzend effect 
worden bereikt. 

Droogtijd 15 minuten tot 1 uur afhankelijk van temperatuur en laagdikte. 

Dekking: 12-16 m2 per kg sealer. 

Bijzondere aanwijzingen 
De  verwerkingstemperatuur van dit product is 10 tot 30 °C. 
De voordelen zijn: 1 component, oplosmiddelvrij, op waterbasis, sneldrogend, 
eenvoudig toe te passen, goede UV bestendigheid, uitstekende hechting, bescherming 
tegen opname van vuil en goede bescherming tegen vocht. 
 
Verpakking 
Acrylhars Sealer Mat is te koop in een 250 ml fles genoeg voor 2 tot 2,5 m2 bij 
gemiddeld gebruik. 

Houdbaarheid 
Mits de componenten in gesloten verpakking, koel en vorstvrij worden opgeslagen 
buiten direct zonlicht, is de houdbaarheid minstens 1 jaar. 
 
Veiligheidseisen 
Bij ogen- en huidcontact goed spoelen. Bij inslikken niet braken. Bij blijvende 
symptomen arts raadplegen.  
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 Kenmerken 

 Matte afwerking 

 Meer glans door meer lagen 

 


