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Beschrijving: 

SketchPaint is een tweecomponenten, water gedragen toplak op basis van een PU-

acryldispersie. SketchPaint verandert praktisch elk glad oppervlak in een beschrijfbaar 

oppervlak voor onze Sketch-markers (Whiteboard-markers). Hoe gladder de afwerking, hoe 

eenvoudiger de tekst / tekening kan worden gewist. Als het oppervlak ook magnetisch moet 

zijn, kan eerst MagneetVerf van MagPaint worden toegepast. SketchPaint is beschikbaar in vier 

varianten: Transparant Glans, Wit Glans, Transparant Mat en Wit Mat. 
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Toepassingsgebieden: 

SketchPaint kan zowel in een zakelijke omgeving als thuis worden toegepast. Van woon- tot 

vergaderruimte en van slaapkamer tot kantoor. Zelfs openbare ruimten in een zorginstelling of 

op scholen: Met SketchPaint bepaalt u zelf de vorm en grootte van de te beschrijven ruimte. 

De oppervlakte die met SketchPaint is bewerkt, kan beschreven worden met onze Sketch 

Markers en is eenvoudig schoon te maken met een zachte doek of whiteboard-wisser. 

Hardnekkige markerresten kunnen met een vochtige doek of onze cleaner spray (Sketch 

Cleaner) verwijderd worden. Gebruik regelmatig, bij voorkeur dagelijks cleaning spray om het 

oppervlak mooi schoon te houden. Wij adviseren het gebruik van onze eigen Sketch Markers. 

Het gebruik van andere merken is geheel op eigen risico. 
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Gebruiksaanwijzing: 

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan + 10 ° C en / of een relatieve vochtigheid van 

meer dan 80%.Zorg ervoor dat u schone, pluisvrije gereedschappen gebruikt. 

 

SketchPaint bestaat uit een kleiner blikje verharder (blik A). met een groter blik basisverf (blik 

B). Roer de inhoud van blik B voor gebruik. Om de verwerkingstijd te verlengen en aanzetten 

op grote oppervlakken te vermijden, verdunt u het mengsel met maximaal 10% water. Voeg 

de volledige inhoud van blik A toe aan de basisverf in blik B. Roer het mengsel minstens 2 

minuten goed door. Verwerkingstijd: ca. 1 tot max. 3 uur afhankelijk van de 

omgevingstemperatuur. 

Plak het gewenste gebied af met schilders tape. SketchPaint kan worden aangebracht met 

kwast , roller of verfspuit. Probeer in verband met het snelle drogen herhaaldelijk strijken of 

rollen te voorkomen. Om aanzetten te voorkomen, kunt u het oppervlak het best van boven 

naar beneden in stukken van telkens 2 meter breed beschilderen (nat-in-nat). Eén verflaag is 

meestal voldoende voor een goed resultaat. Als een tweede laag nodig is, schuurt u de eerste 

laag om te zorgen voor hechting. Verwijder de schilders tape onmiddellijk na het aanbrengen 

van de verf. 

SketchPaint is na ongeveer 4 uur kleefvrij. Laat de SketchPaint minstens 5 dagen uitharden 

voordat het oppervlak wordt beschreven. 
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Ondergrond: 

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en vooral glad zijn. Vermijd onregelmatige en 

absorberende ondergronden. Verwijder beschadigde en afbladderende verflagen. Schuur en 

ontvet de ondergrond grondig en breng eventueel in de gewenste kleur. Gebruik een 

verzegelende primer voor absorberende ondergronden. SketchPaint kan worden aangebracht 

op steen, hout, hard plastic en metaal. Behandel ondergronden indien nodig met een 

geschikte hechtprimer. De witte versie moet op een uniform wit oppervlak worden 

aangebracht. Dit voorkomt het aanbrengen van meerdere lagen SketchPaint. 
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Verbruik: 

Max. 6 m² / liter voor wit en max. 8 m² / liter voor transparant. Strek de verf niet uit. 

 
 

6 

 

Gereedschap: 

Gebruik een pluisvrije kortharige roller (parket / microfiberroller). Zorg ervoor dat uw 

apparatuur schoon is en vrij is van losse haren, stof of vet. Verwijder schilders tape 

onmiddellijk nadat de verf is aangebracht. SketchPaint kan ook worden aangebracht met 

kwast of gespoten na verdunning. 
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Reinigen: 

Dit is een 2K-product, dus maak gereedschap onmiddellijk na gebruik schoon met water. 
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Bewaren: 

Bewaren op een koele, droge, vorstvrije plaats in een afgesloten container en in een goed 

geventileerde ruimte, uit de buurt van kinderen en dieren. Gebruik na het openen de volledige 

inhoud van het blikje. Niet opnieuw afsluiten met eventuele resterende coating in het blik. 
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VOS gehalte: 

EU-grenswaarde voor dit product (2004/42 / EG, cat. JWB, 2010): 140 g / l. 

Dit product bevat: 0 g / l. VOS. 
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Specificaties: 

 Glans: 

Kleur: 

Densiteit: 

Laagdikte: 

Theoretisch 

verbruik: 

Mengverhouding: 

Viscositeit: 

 

VOS:  

 

Verwerking: 

Kleefvrij: 

Extra lagen: 

Gebruiksklaar: 

Eenheden: 

Houdbaarheid: 

 

Hoogglans en mat. 

Wit of transparant. 

1.23 gr./cm3 wit en 1.05 gr./cm3 transparant, gemengd product. 

50 µm. droog. 

± 6m²/L voor één laag wit. ± 8m²/L voor één laag transparant. 

Sterk afhankelijk van ondergrond (voorbereiding) en applicatiemethode. 

3:1 (3 delen basis : 1 deel verharder). 

Klaar voor gebruik, indien nodig tot maximaal 10% verdunnen met 

helder water. 

EU-grenswaarde voor deze producten (2004/42/EG, kat. jWb, 2010): 

140 g/l. Voor SketchPaint: 0 gr./L. 

 >10°C 

Na 4 uur bij 20°C en 65 % relatieve vochtigheid. 

Na 12 uur bij 20°C en 65 % relatieve vochtigheid. 

Na 5 dagen bij 20°C en 65 % relatieve vochtigheid. 

500 en 1000 ml. 

Minstens 18 maanden, indien opgeslagen in een koele, droge ruimte 

tussen temperaturen van 5-35 ° C / 40-75 ° F en buiten direct zonlicht 

houden, goed afsluiten en niet mengen. 

 
 

 

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL 

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO 
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