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MODULAN 6200 PU AQUA Mat 

Watergedragen matte PU-versterkte acryllak  

 

  
 

Productomschrijving 

  

Toepassing 
 

Watergedragen, matte, PU-versterkte acryllak voor een hoogwaardige, 
krasvaste afwerking met uitstekende vloei, te gebruiken op diverse 
ondergronden indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld. Voor 
binnen en buiten. Uitermate geschikt voor het afwerken van hout, 
hardboard, MDF, ferro en non-ferro metalen (behalve zink) en hard 
PVC, mits goed voorbereid. 
 

Eigenschappen 
 
 

• Uitstekende vloei en dekking 

• Huidvet resistent 

• Stootvast 
 

Glansgraad Mat 

Kleuren  0,75 l RAL 9010 Zuiver wit                
0,75 l RAL 9016 Verkeerswit 
0,75 l RAL 7035 Lichtgrijs         
0,75 l RAL 7016 Antracietgrijs 
0,75 l RAL 3000 Vuurrood          
0,75 l RAL 5010 Gentiaanblauw         
0,75 l RAL 6005 Mosgroen           
0,75 l RAL 9005 Gitzwart   
2,5 l RAL 9016 Verkeerswit 
2,5 l RAL 9010 Zuiver wit                 
 

Verpakking 0,75 l en 2,5 l 
 

Theoretisch rendement 0,75 l > voor 8 - 10 m2 
2,5 l > voor 28 – 33 m2 
Het verbruik is afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van 
de ondergrond. 
 

Verwerkingscondities Minimaal 12 °C voor lucht- en object temperatuur tijdens verwerking 
en tijdens droging, als ook een relatieve luchtvochtigheid van 80%. 

 



TECHNISCHE DATA SHEET 

 

MODULAN 6200 PU AQUA Mat  Pagina 2 van 3 
 

 

Verwerking  

  

Ondergrond Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Ondergrond 
opschuren.  

Systeem Slecht hechtende ondergronden 2x voorbehandelen met MODULAN 
6004 AQUA H-Primer.  
Onbehandeld hout: 1x voorbehandelen met MODULAN 6003 AQUA 
Multi-Primer. Aflakken met 2 lagen MODULAN 6200 PU AQUA Mat. 
Tussen de lagen goed matteren met een schuurpad. 
Onderhoud: Verwijder stof en vuil. Zorgvuldig schuren. Breng 1 laag 
MODULAN 6200 PU AQUA Mat aan. 
Renovatie: Verwijder stof, vuil en niet intacte verflagen. Ondergrond 
schuren. Waar nodig (schraal) plamuren. Breng 2 lagen MODULAN 
6200 PU AQUA Mat aan als voor- en aflak. Tussen de lagen goed 
matteren met een schuurpad. 
 

Bloedende houtsoorten 
 
Verwerking 

Bij bloedende houtsoorten vooraf een isolerende primer gebruiken. 
 
Kwast en roller 
 

Verdunning Product is gebruiksklaar. Indien nodig verdunnen met water. 

Droogtijd Stofdroog na ca. 1 uur. Kleefvrij na ca. 3 uur. Overschilderbaar na ca. 
18 uur (minimaal een nacht laten drogen). De droogtijden kunnen 
variëren door de weersomstandigheden, de kleurkeuze en de 
laagdikte. 
 

Verwerkingsinstructies Goed roeren voor gebruik.  

Algemene informatie Om een lange levensduur van het systeem te bereiken, dient de verf 
minimaal één keer per jaar gecontroleerd te worden op mogelijke 
beschadigingen. Schade moet vakkundig worden gerepareerd. 
 

Reiniging gereedschap Gereedschap direct na gebruik met lauw water reinigen. 

 

Productinformatie 

  

Bindmiddel PU-alkyd emulsie 

Inhoudsstoffen Gemodificeerde polyurethaan Alkydhars, Anorganische/organische 
Pigmente, Water, Propylene Glycol, Additiven 
 



TECHNISCHE DATA SHEET 

 

MODULAN 6200 PU AQUA Mat  Pagina 3 van 3 
 

Dichtheid 1,30-1,35 g/cm³, kan verschillen per kleur  

VOC EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 130 g/l (2010). Dit 
product bevat minder dan 100 g/l VOS. 
 

Veiligheidstekst Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor informatie 
over veilig gebruik, reiniging en afvalverwerking. 

Opslag 
 

Houdbaarheid ca. 12 maanden in originele, gesloten verpakking. 
Verpakking goed gesloten bewaren op een droge en goed 
geventileerde plaats. Bewaren tussen +5 en +35 ° C, beschermen 
tegen hitte en direct zonlicht. 
 

Afval Breng restanten van vloeibaar materiaal terug naar het verzamelpunt 
voor oude verf, verwijder restanten van gedroogd materiaal als bouw- 
en sloopafval of als gemeentelijk afval of huishoudelijk afval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische informatiestatus 08-2022 

Dit productinformatieblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de 

verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en omgevingsomstandigheden ontslaat de informatie in de 

folder de gebruiker niet van de verplichting, ook voortvloeiend uit de algemene handelsregels, om zelfstandig 

de geschiktheid en bruikbaarheid te controleren (bijv. door middel van testvlakken, etc.) voor het beoogde 

gebruik. Voor aanvragen die niet duidelijk vermeld staan in dit informatieblad kunnen wij geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Als er een 

nieuwe editie wordt gepubliceerd, verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid. 


