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DEVETAAL 

Supreme



Devetaal Supreme Hoogglans is de onbetwiste 
topkwaliteit als het gaat om een hoogwaardige en 
duurzame buitenlak. Devetaal Supreme Hoogglans 
staat voor een langere levensduur door de betere  
UV-bestendigheid, lagere CO2 uitstoot, hoger en  
langer glansbehoud, 52% biobased, betere door-
droging en verwerking bij lage temperaturen 0-10°C.  
 

Duurzame 52% biobased 
gecertificeerde hoogglans 
lakverf.

De afdeling R&D is erin geslaagd om een hoogwaardige hoogglanslak 
te ontwikkelen met het stempel biobased. Het is door TÜV Austria 
getest en we zijn trots om te melden dat we een score van 52% 
hebben behaald. Het is geregistreerd via TÜV Austria nummer 
TA8071802851. De toepassing van een biologisch verdunningsmiddel 
uit citrusvruchten heeft dit o.a. mogelijk gemaakt.

Kostenbesparend door verlenging 
onderhoudstermijn naar 10-12 jaar.

De Devetaal Supreme hoogglanslak bezit de maximale buiten
duurzaamheid voor een buitenlak, de onderhoudscyclus is 10/12 
jaar. Deze cyclus wordt mede bepaald door de ondergrond, 
kleur, ligging, en de kwaliteit van de te schilderen constructie. 
Devetaal Supreme Hoogglans in combinatie met de Devetaal 
Supreme Grondlak zorgen als totaalsysteem voor de maximale 
buitenduurzaamheid. Deze verlenging van het onderhoudstraject 
betekent een flinke kostenbesparing voor de opdrachtgever.

Reductie CO2 emissie, lagere CO2-footprint.

De Devetaal Supreme Hoogglans geeft een reductie van 40% CO2 

uitstoot t.o.v. de Devetaal SB Hoogglans per m²/jaar. En de Devetaal 
Supreme Hoogglans geeft een materiaalbesparing van 20% t.o.v. 
de Devetaal SB Hoogglans omgerekend per m²/jaar. Drost coatings 
is continu bezig om verbeteringen door te voeren in de kwaliteit 
van producten, verlenging van de levensduurverwachting, reductie 
van CO2 uitstoot, besparing van grondstoffen en energie, en het 
streven naar een hoger economisch rendement.

 
Soepele verwerking en een zeer hoge 
aanvangsglans.

Uiteraard is het voor de schilder belangrijk dat een lak soepel 
en lekker verwerkt. Wij kunnen met zekerheid vermelden dat de 
Devetaal Supreme Hoogglans ook bij wat koudere temperaturen 
uitstekend te verwerken is.

DEVETAAL SUPREME

Verbeterde doordroging bij koude temperaturen 
0-10°C.

Door verschillende externe praktijktests uitgevoerd door 
diverse schildersbedrijven is vastgesteld dat Devetaal Supreme 
Hoogglans uit blinkt bij de doordroging bij koude temperaturen 
vanaf 0°C. Voordeel hiervan is dat met de Devetaal Supreme 
Hoogglans vrijwel het gehele jaar door te schilderen is. Er wordt 
een verlenging van het buitenseizoen gecreëerd, waardoor een 
hoger economisch  rendement gehaald kan worden.

Duurzaam glans en kleurbehoud door innovatie in 
UV-bestendigheid.

De Devetaal Supreme Hoogglans is gemodificeerd met een 
acrylaat technologie voor een maximaal glansbehoud. De hoge 
aanvangs glans is bevestigd door externe praktijktesten door 
onafhankelijke applicateurs. Het glansbehoud is ook dermate 
goed, dat we onze concurrentie ver voor blijven. Het is door een 
extern bureau getest volgens ASTM G154 norm. 

Devetaal Supreme Hoogglans staat voor:

• Duurzame 52% biobased gecertificeerde hoogglans lakverf
• Kostenbesparend door verlenging onderhoudstermijn  

naar 10-12 jaar.
•  Reductie CO2 emissie, lagere CO2-footprint
•  Soepele verwerking en een zeer hoge aanvangsglans
•  Verbeterde doordroging bij koude temperaturen 0-10 C
•  Duurzaam glans en kleurbehoud door innovatie  

in UV-bestendigheid

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

 www.drostcoatings.nl


