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Uw CD-Color groothandel:

Eén lak: voor binnen en buiten!

De eerste diklagige 
 allround-lak op acrylaatbasis

DuoTop Aqua Satin    
▶  2 lagenlak met directe hechting

▶  Laagdikte tot 200 µm nat per laag

▶  Geurarm en milieuvriendelijk 

CWS WERTLACK  – Lak is ons vak! 

CWS WERTLACK  –
Lak is ons vak!

Productinformatie CWS WERTLACK® DuoTop Aqua Satin

Productbeschrijving Zijdeglanzende allroundlak op speciale acrylaatbasis. Watergedragen 
éénpotsysteem voor grond- en eindlaag, zowel binnen als buiten. 

Toepassing

Voor lakwerk van hoge kwaliteit voor binnen en buiten op hout, spaanplaten,
hard PVC, aluminium en zink in 2-lagen structuur. 

Ideaal voor sanering op oude verflagen zonder bijkomende grondlaag. 

Op ijzer, staal, zink, coil-coating en poedercoating zijn
overeenstemmende grondlagen van CWS WERTLACK nodig.

Zie technische fiche.

Eigenschappen

▶2 lagenlak met directe hechting

▶Hoog dekvermogen met goede kantendekking

▶Gladde vloei

▶Hoge laagdikte tot 200 μm

▶ Ideaal voor ramen en deuren

▶Vergelingsvrij

▶Goede UV- en weersbestendigheid

▶Geurarm

▶Lood- en chromaatvrij volgens DIN 55944

Verbruik: ca.140 ml/m²

Droging bij 20°C/60% rel. 
luchtvochtigheid

Stofdroog 
Overschilderbaar

na ca. 30 minuten
na ca. 4 uren

Glansgraad bij hoek 60° zijdeglanzend

Verpakkingen Wit: 0,75 / 2,50 L Mix: 1,00/ 2,50 L

Kleuren Ready-wit / MixPlus kleuren

NIEUW

NIEUW



Kwaliteitsvol éénpotsysteem Het watergedragen alternatief 
 voor het hele huis

Zijdeglanzend en universeel éénpotsysteem 
voor grond- en eindlagen

Grenzeloos veel mogelijkheden – 
zowel binnen als buitenDuoTop Aqua Satin 

De nieuwe high build lak

Product-highlights:  in vergelijking met traditionele waterlakken

Buiten:
✔ Ramen en deuren
✔ Gevelbekledingen
✔ Dakonderbouwen
✔ Dakgoten en afvoerpijpen
✔ Garagepoorten
✔ Veranda‘s
✔ Balkon relingen

Binnen: 
✔ Ramen en deuren
✔ Panelen
✔ Pleisterwerken
✔ Plinten
✔ Trappen en trapleuningen

Directe hechting 
Directe hechting na de gepaste 
voorbereiding op:

▶ Hout
▶ Spaanplaten (OSB, MDF)
▶ Aluminium en zink
▶ Hard PVC
▶ Draagkrachtige oude verflagen

Efficiënt
Grond- en eindlaag in één  –  
geen wissel van  
materiaal nodig 

Voordelig
Hoge dekking door 
dikke laagdikte 

Duurzaam
Voor oppervlakken  
en bouwelementen 
van hoge kwaliteit

Blokvast
Ramen en deuren behoren 
tot de meest veeleisende  
hout onderdelen.  
Met DuoTop Aqua Satin  
bent u zeker van een  
sterke blokvastheid,  
zekere kantendekking  
en goede vochtregulering. 

Goede kantendekking

▶ 20% betere kantendekking ▶ 20% hoger dekvermogen 
bij 2-lagen structuur

Hoge dekkingsgraad

▶ Geen afloop op loodrechte vlakken – 
zelfs bij laagdikte tot ca. 200 μm

Hoge stabiliteit

▶ 100% vergelingsvrij 
door acrylaat-technologie

Geen vergeling
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Uw CD-Color groothandel:

Eén lak: voor binnen en buiten!

De eerste diklagige 
 allround-lak op acrylaatbasis

DuoTop Aqua Satin    
▶Directe hechting

▶Hoge stabiliteit

▶Geurarm en milieuvriendelijk

CWS WERTLACK  – Lak is ons vak!

CWS WERTLACK  – 
Lak is ons vak! 

Productinformatie CWS WERTLACK® DuoTop Aqua Satin

Productbeschrijving Zijdeglanzende allroundlak op speciale acrylaatbasis. Watergedragen 
éénpotsysteem voor grond- en eindlaag, zowel binnen als buiten. 

Toepassing

Voor lakwerk van hoge kwaliteit voor binnen en buiten op hout, spaanplaten, 
hard PVC, aluminium en zink in 2-lagen structuur.  

Ideaal voor sanering op oude verflagen zonder bijkomende grondlaag. 

Op ijzer, staal, zink, coil-coating en poedercoating zijn  
overeenstemmende grondlagen van CWS WERTLACK nodig.

Zie technische fiche.

Eigenschappen

 ▶2 lagenlak met directe hechting

 ▶Hoog dekvermogen met goede kantendekking

 ▶Gladde vloei

 ▶Hoge laagdikte tot 200 μm

 ▶ Ideaal voor ramen en deuren

 ▶Vergelingsvrij

 ▶Goede UV- en weersbestendigheid

 ▶Geurarm

 ▶Lood- en chromaatvrij volgens DIN 55944

Verbruik: ca.140 ml/m2 of 7-8 m2/l 

Droging bij 20°C/60% rel. 
luchtvochtigheid

Stofdroog 
Overschilderbaar

na ca. 30 minuten 
na ca. 4 uren

Glansgraad bij hoek 60° zijdeglanzend

Verpakkingen Wit: 0,75 / 2,50 L Mix: 1,00/ 2,50 L

Kleuren Ready-wit / MixPlus kleuren

NIEUW

NIEUW




