
PROFESSIONELE WATERGEDRAGEN LAKVERF VOOR BINNEN OP 
BASIS VAN POLYURETHAAN-ACRYLAAT.
De Devetop PU/AC Noblesse heeft een compleet vernieuwde technologie, waardoor de huidvetbestendigheid 
subliem is. Ook heeft de Noblesse een strakke afwerking door de uitstekende vloeiing.

13000 / 13010 / 13160. DEVETOP PU/AC NOBLESSE



Als uitvinder van en trendsetter in de watergedragen 
PU Acrylaat lakken in Nederland eind jaren ’90 meent 
Drost Coatings dat het tijd is voor wederom een forse 
stap vooruit. De huidige grondstoffen en hulpmiddelen 
op de wereldmarkt maken dit nu ook mogelijk blijkt 
uit onze langdurige R&D en praktijk testen. Het 
resultaat is een lak welke zowel voor de schilder als 
de opdrachtgever meer voordelen oplevert.

Devetop PU/AC Noblesse verwerkt nu nog prettiger. 
De bekende voordelen van zéér geringe geur, niet 
vergelend, minimaal oplosmiddel gehalte en snelle 
ingebruikname zijn gebleven. Hetgeen door zowel 
schilders, bewoners en het milieu als zeer prettig 
wordt ervaren.

Huidvetbestendigheid
De Devetop PU/AC Noblesse is de meest innovatieve huidvetbestendige 
watergedragen lak van dit moment. Men zal merken dat de 
vuilaanhechting hierdoor zéér gering is. Ook zijn verontreinigingen 
meestal zeer gemakkelijk te verwijderen, waardoor er bespaard wordt 
op de schoonmaakkosten. Op plaatsen zoals deuren waar veel contact 
is met huidvetten ontstaan geen glimmende plekken en hecht vet zich 
niet of nauwelijks aan de lak.

Vloeiing
Strak vloeiend lakwerk is de trots van elke schilder. Daarom dat 
de Devetop PU/AC Noblesse ook op dit punt nu trendsettend en de 
nieuwe norm is. Om dit te realiseren zonder storende “aanzetten” is 
het gewenst om ca. 90-100 mu nat (droog ca. 40 mu) op te brengen. 
Ook de dekking van zowel lichte als donkere kleuren is dan uitstekend. 
Verwerk de lak met kwasten van kunststof haren en lakrollers van vilt 
of microvezels. Deze kwastkwaliteit is ook prima verspuitbaar. 
(zie spuit-instructieboekje)

DEVETOP PU/AC NOBLESSE 13000 / 13010 / 13160. 

De Devetop PU/AC Noblesse staat voor:
• Voldoet aan de HACCP certificering 
• Uitstekende hechting 

(zonder primer op de meeste alkyd ondergronden)
• Lagere CO2 emissie (eco-footprint)
• Als kwastkwaliteit ook uitstekend te verspuiten
• Superieure huidvetbestendigheid
• Uitstekende vloeiing
• Lange werkbare open tijd
• Anti blocking
• Slijt-/krasvast
• Niet vergelend
• Zéér goede dekking  
• Makkelijk te verwerken

Voor meer informatie bekijk het technisch informatieblad of ga 
naar www.drostcoatings.nl

 www.drostcoatings.nl


