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Technisch  merkblad       -       Produktinformatie 

Produkt: TOP ÜBERLACKIERBAR  

Ons technisch advies voor het gebruik in schriftelijke of mondelinge vorm of door beproevingen geschiedt overeenkomstig ons weten, maar geldt als alleen als 
onverbindende verwijzing ook met betrekking op eventuele beschermende rechten van derden en stelt u niet vrij van uw eigen beproeving van de door ons geleverde 
producten op de geschiktheid voor de bepaalde  werkwijzen en doelen. Gebruik, toepassing en verwerking van de producten geschieden buiten ons vermogen tot 
controle en liggen van daar exclusief in uw eigen gebied van verantwoordelijkheid. Airo garandeert, dat de producten met de bijhorende specificaties overeenkomen. 
Wij overnemen geen verantwoordelijkheid bij schade of ongevallen, die in verband met het gebruik van de producten kunnen ontstaan. Onze verantwoordelijkheid is 
beperkt op de vervanging of vergoeding van producten, die niet aan de vermelde specificaties voldoen. 

 

 
 

 

 
 

Eigenschappen: 
Top Überlackierbar is een overlakbare anti steenslag coating met roestwerende en 
geluiddempende eigenschappen op basis van rubbers en harsen. Top Überlackierbar is na 
droging overspuitbaar met alle conventionele laksystemen. Het gedroogde product is 
blijvend elastisch en biedt een goede bescherming tegen wisselende klimatologische 
invloeden en opspattend grind. 

Toepassingsgebied: 
Top Überlackierbar wordt toegepast als anti steenslag en anti corrosie coating onder de 
bumpers, op dorpels en op de onderkant van o.a. auto’s, vrachtauto’s en bussen. Ook 
wordt Top Überlackierbar toegepast als anti dreun product in wielkasten en aan de 
onderzijde van o.a. auto’s, vrachtauto’s en bussen. Tevens is Top Überlackierbar een 
uitstekend algemeen toepasbaar anti corrosie en anti steenslag product in o.a.: 

- Automobielindustrie 
- Garages, werkplaatsen 
- Schadeherstelbedrijven 
- Carrosserie bedrijven 
- Busbouw 

Gebruiksaanwijzing: 
 

Schudden voor gebruik. De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog, roest-,  en 
vetvrij zijn. Top Überlackierbar kan verspoten worden met een opschroefbaar spuitpistool bij 
een druk van 3 tot 6 bar. Top Überlackierbar is, afhankelijk van de laagdikte, na ca. 60 tot 90 
minuten met alle conventionele 2K- en basecoat lakken overspuitbaar. Bij gebruik van 2K-
lakken wordt geadviseerd om eerst een dunne laag primer aan te brengen en deze na droging 
pas over te spuiten met een 2K-laksysteem. Indien dikkere lagen gewenst zijn wordt 
aangeraden het product tussen de verschillende lagen in te laten drogen. De optimale 
spuitafstand bedraagt ca. 30 cm. Het product laat zich nevelvrij verspuiten, trekt geen draden 
en druipt niet. Eventuele vervuilingen zoals de gebruikte apparatuur kunnen in “verse” 
toestand eenvoudig met oplosmiddel gereinigd worden. 
 

Droogtijd: Bij ± 20°C, 65% RV  90 - 120 minuten  

Chemische basis: 
Top Überlackierbar: Oplosmiddelen, rubbers, harsen en vulstoffen 

Verwerkingstemperatuur: 
Het product mag niet onder +10°C en boven de +30°C worden opgeslagen. De verpakking 
dient beschermd te worden tegen direct zonlicht en hitte.  

Opslagstabiliteit: 
bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden. 

Afvalverwerking: 
Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.  


