
Geef uw applicatie net dat glinstertje meer

Metallics en Metallic kleuren, zoals 

goud en zilver, maar ook andere tinten 

zijn hip. Meer en meer zien we ze weer 

opduiken, zowel in decoratie als in 

accenten op muren en andere opper-

vlakken. Ze geven de mogelijkheid om 

een voorwerp, een muur of een ander 

oppervlak te laten opvallen. 

Recent heeft Libert Paints een water-

gebaseerde muurverf uitgebracht in 

verschillende Metallic kleuren. Met 

deze verf wordt het mogelijk om muren 

te laten schitteren in de ruimte. 

Gezien niet alle oppervlakken muren 

zijn, vonden we het opportuun om ook 

andere oppervlakken te kunnen laten 

glinsteren. 

Metallic kleuren, zoals RAL 9006, 9007 

waren al mogelijk met het Cryltane AC 

Specials gamma, een 2K Polyurethaan 

product. Het gamma aan mogelijke 

kleuren wordt nu serieus uitgebreid 

met de producten Mixtane Spray Spar-

kle.   

RAL-kleuren, zoals RAL 6036, RAL 

1036, RAL 5025, ed. zijn kleuren die 

normaal moeilijk te bekomen zijn. Ze 

vereisen meestal het gebruik van een 

specifiek en toegewijde gekleurde 

metallic vernissen. 

Libert Paints heeft gekozen voor een 

meer universele aanpak. De kleur 

wordt bepaald door de primer Cryltane 

DTS 20, een 2K Polyurethaanverf. De 

glinsterende finish wordt aangebracht 

door een 2K Polyurethaanvernis die 

metallic deeltjes bevat, Mixtane Spray 

Sparkle. 

Het gebruik van primer Cryltane DTS 

20 maakt het mogelijk om het sparkle 

effect te bekomen op zeer veel ver-

schillende ondergronden, zoals meta-

len, plastics, maar ook glas en kera-

miek. 

Bovendien kan Mixtane Spray Sparkle 

op gelijk welke kleur in Cryltane DTS 20 

gebruikt worden om een uitzonderlijk 

kleur- en glinstereffect te bekomen. 

Er zijn 4 types Mixtane Sparkles 

beschikbaar:

Uit deze 4 types zijn alle metallic kleu-

ren, RAL of eigen creaties bereikbaar.

De Mixtane range van Libert Paints 

heeft een uitzonderlijke weersbesten-

digheid, een zeer goede chemische 

en abrasieve weerstand. Deze eigen-

schappen worden uiteraard behou-

den in Mixtane Spray Sparkle. Om het 

mooiste eind resultaat te bekomen 

wordt Mixtane Spray Sparkle het best 

pneumatisch verspoten. 

Voor meer informatie:

Libert Paints

Elisabeth Choux

themanummer: natlakken in alle facetten

vom info 03/1627


