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Stap 3 Pool Coating 
 

Technisch Informatieblad 

Productomschrijving 
Zwembadverf op basis van Chloorrubber. Onverzeepbaar, alkalibestendig, goed watervast en luchtdrogend. Zeer 
duurzaam voor onder-water toepassing. Vestingh CZ is een combicoat, geschikt als primer en afwerklagen. Indien al 
verflagen aanwezig zijn altijd eerst de verdraagzaamheid en hechting testen. Verwerkbaar met kwast, roller of airless 
spuit.  
Mengbaar in praktisch alle kleuren met het Vestingh kleurensysteem. 
 
Producttoepassingen 
Uitstekend geschikt als onderwatercoating in zwembaden, bassins, vijvers, waterelementen, 
fonteinen. 
  
Producteigenschappen 

Glansgraad Zijdemat 
Dichtheid:  1,20 kg/ltr 
Vastestofgehalte  ca. 48 % (vol) 
Stofdroog ca. 60 minuten (uitgaande van 23 oC en 50% RV) 
Overschilderbaar ca. 6 uur (uitgaande van 23 oC en 50% RV) 
Volledig belastbaar ca. 5 dagen 
Verwerkingstemperatuur -8 tot 25 oC (voor ondergrond en omgeving) bij max. 80% RV 
Verbruik Ca 6 m²/ltr 
Verpakking (ltr) 2.5 en 5 ltr 
Verdunning  Xyleen (max. 10%) 
Kleur Basis wit, in praktisch iedere lichte kleur mengbaar met het VESTINGH 

kleurenmengsysteem. Bij meerdere verpakkingen en 
verpakkingsformaten van  1 kleur altijd testen eventueel onderling 
kleurverschil. 

 
Bindmiddel 
Gemodificeerd chloorrubber 
 
Opslag 
Koel bewaren (tussen 5 en 20oC), goed afgesloten, rechtop en in de originele verpakking bewaren. 
 
Afval 
Laat het product niet in de riool of in het oppervlaktewater terechtkomen. 
Restanten en geleegde verpakkingen dienen ingeleverd te worden bij erkende inzamelaars.  
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Bevat 
Chloorrubber bindmiddelen, vulmiddelen, oplosmiddelen, pigmenten en additieven. 
 
Verwerking 
Vestingh CZ appliceren met kwast, (polyamide of polyacryl) roller of  
airles spuitapparatuur:  Nozzle 0.015 inch 
 Druk  180 bar (airmix 80 bar) 
 Verdunning 0-5% (xyleen) 
 
Luchtspuit Nozzle  1.5 – 2 mm 
 Druk   3 - 4 bar 
 Verdunning ca. 5-10 % (xyleen) 
 
Reiniging 
Gereedschap en apparatuur direct na gebruik reinigen met xyleen (thinner).  
 
Verbruik 
Ca 6 m2 per liter bruto op een vlak oppervlak, per laag. Ruwe en ongelijke ondergronden hebben een groter 
oppervlak, waardoor het verbruik per m2 toeneemt. Ook applicatiemethode en ervaring beïnvloeden het verbruik. 
Het daadwerkelijke verbruik is alleen door het maken van een proefvlak nauwkeurig vast te stellen. 
 
LET OP 
Het product nooit in de volle zon verwerken, hierdoor kan blaasvorming optreden. De verf droogt dan te snel, 
waardoor ook banen en aanzetten zichtbaar kunnen blijven. Wachten tot de oppervlakte in de schaduw ligt, of 
schaduw creëren.  
Het zwembad tijdens het schilderen niet afdekken, omdat dit de nodige ventilatie belemmerd. 
 
Aansprakelijkheid 
De kwaliteit van Vestingh verven en verfsystemen berust op jarenlange praktijkervaring en uitgebreide 
laboratoriumtesten. Desondanks kunnen wij niet zonder meer aansprakelijkheid 
aanvaarden voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat voor een zeer groot 
gedeelte wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling en beïnvloeding vallen.  
 
Meer informatie zoals het veiligheidsinformatieblad voor de professioneel gebruiker is beschikbaar op de website 
van De Vestingh: www.vestingh.nl.  


