
KWALITEIT EN EIGENSCHAPPEN
Gepatenteerde technologie
Dekking tot 3m²
Uitstekende hechting
Beperkte hoeveelheid nevel
Geen aflopen
Snelle nivellering
Zacht oppervlak
Sneldrogend
Hoogwaardig acryl
Aanpasbaar mondstuk
Geen wachttijd voor herschildering
Binnen- en buitentoepassingen
Weerbestendig, lichtdicht, UV-bestendig
Kras-, schok- en impactbestendig
Hoge oppervlakhardheid en goede elasticiteit
Kan gepolijst worden

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Basis bindmiddel: Speciale acrylhars
Kleur: zie etiket, beschikbaar in hoogglans, satijn of mat
Geur: solvent
Glanswaarde (gemeten bij een hoek van 60° volgens DIN 67530):
glans: ongeveer 90 glanseenheden
halfglans: ongeveer 45 glanseenheden
mat: ongeveer 20 glanseenheden

DEKKING
Afhankelijk van consistentie en kleur van het object:
400 ml is voldoende voor ongeveer 3m²*
Droogtijd (bij 20°C, 50% relatieve luchtvochtigheid):

Stofdroog: na ongeveer 5 minuten
Vingerdroog: na ongeveer 15 minuten
Uiteindelijke hardheid:  ongeveer 24 uren
De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid 
en dikte van de aangebrachte laag.
Temperatuurbestendig: tot 110°C

VOC:  II B (e) VOC max. 840 g/l (2010)
Verven: VOC 600,28 g/l
Glanslak VOC 661,1 g/l
Mat, Satijnglans: VOC 594,84 g/l

DUURZAAMHEID BIJ OPSLAG
60 maanden in gepaste opslagplaats
(10-25°C, relatieve luchtvochtigheid van max. 60%)

OMVANG: 400 ml

MAAKT
SPUITVERVEN EENVOUDIG

MILIEU
Maston spuitbussen zijn recycleerbaar. Zorg ervoor dat de contain-
er leeg is, druk het mondstuk naar beneden. Indien er geen drijfgas 
meer uit de container komt dan is hij leeg. Sorteer de plastiek dop 
en het mondstuk apart en breng de metalen verpakking naar de re-
cyclagecontainer.
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Maston One!® spuitverf is de beste spuitverf ooit voor multi-oppervlakken, waardoor de 
meest onervaren gebruiker een professionele schilder wordt.

MATERIALEN
Maston One!® kan bijna op elk oppervlak gebruikt worden zoals op hout, metaal steen, 
plastiek, glas, keramiek, gedroogde planten en karton. Met Maston One!® kan je binnen of 
buiten schilderen, waar en wat je maar wilt.

De unieke verzegelingsetikettering zorgt niet enkel voor de goede uitstraling van het product 
maar het zorgt voor een goede afsluiting en voorkomt misbruik in winkels en garandeert de 
klant een ongeopend, niet-gebruikt product. De gebruiksinstructies bevinden zich aan de 
binnenkant van het geperforeerde etiket wat het product nog meer klantvriendelijk maakt.

UNIEKE TECHNOLOGIE
Dankzij deze unieke technologie heeft Maston 
One!® een ongelooflijke dekking van 3 m2*! 
vergeleken met andere merken. De spuitafstand 
wordt verkleind naar slechts 15 cm en dit betekent 
een meer nauwkeurige schilderervaring met minder 
nevel en geen aflopen.

De unieke formule van hoogwaardige acrylbindmiddelen van Maston One!® bezorgt het 
uiteindelijke oppervlak een uitstekende hardheid en krasbestendigheid na een sensationeel 
korte droogtijd - van slechts 15 minuten!

Met haar gepatenteerde mondstuktechnologie en hoogtechnologische turbineklep 
mengt Maston One!® de verf effectief met het drijfgas, net zoals bij een professioneel 
spuitpistool.
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INSTRUCTIES
De algemene instructies worden 
uitgelegd aan de hand van 
eenvoudige afbeeldingen en 
bijkomende schilderinstructies 
staan aan de onderkant van het 
verzegelingsetiket gedrukt. 

15 CM

24H
+20°c15MIN

+20°c

2 LAGEN1

5MIN

1 2

OPRUIMEN

OP SOLVENT 
GEBASEERD 

ACRYL

Maston One!® maakt schilderen echt eenvoudig.

UNIEKE FORMULE GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE

KORTE SPUITAFSTAND

VERZEGELING - ETIKET

* grondkleur passend bij het metalen oppervlak

BETERE VERFSTROMING

Maston One!® 
Complexe verfstroming binnenin de klep
Mechanische splitsing van de verf
Breed spuitpatroon

Conventionele constructie
Eenvoudige verfstroming binnenin de klep
Geen splitsing van de verf
Rond, geconcentreerd spuitpatroon

Conventionele constructie
30 cm spuitafstand
Grote verfkorrelgrootte en drijfgas
Vertraagde verdamping van het drijfgas
Beperkte verspreiding van verf
Tot 85% materiaalverlies
Zware nevel

Maston One!®
15 cm spuitafstand
Kleine verfkorrelgrootte en drijfgas
Onmiddellijke verdamping van het drijfgas
Brede verspreiding van verf
Slechts 60% materiaalverlies
Beperkte hoeveelheid verstuiving

MEER VERF

150ml
Drijfgassen

185ml

110ml
125mlSolventen

100ml
80ml

Bindmiddelen

40ml 10mlStijfsels en Toevoegingen

Gewone 
spuitverf

Maston One!®
Maston One!® bevat 20% minder 
drijfgas, 25% meer bindmiddelen 
en 4 keer meer kleurpigmenten dan 
gewone spuitverven.

Alle instructies worden weergegeven aan de hand van eenvoudige 
afbeeldingen op de achterkant van het etiket.


