
BRANTHO KORRUX 3 IN 1
HOOGWAARDIGE POLYVALENTE INDUSTRIEVERF



De firma A.V. Branth werd in 1887 door Arnold Valentiner Branth in Hamburg opgericht, nadat hij op een boerderij
in Denemarken had gemerkt dat goede roestwerende verven steeds belangrijker werden door de invoering van de
stoommachine (hoge luchtvochtigheid). Het merk Brantho-Korrux, voor loodvrije roestwerende verven met een
hoog vastestofgehalte, bestaat sinds 1956. De soort 3 in 1 werd in 1987 ingevoerd. Sinds 2003 wordt Brantho-
Korrux geproduceerd in een nieuwe fabriek in Glinde (Hamburg).
 
Kwaliteit
Jarenlange ervaring, continue ontwikkeling van nieuwe producten en verbetering van bestaande producten,
uitgebreide testen, hoogwaardige grondstoffen en een moderne productie staan garant voor een zeer
hoogwaardige coating van constante kwaliteit. De kwaliteitseisen liggen zeer hoog, met name op het gebied van
mens- en milieuvriendelijkheid. Producten zonder gevarentekens met een hoog rendement, uitstekende dekking,
zeer lage uitstoot en lange levensduur hebben lagere kosten voor onderhoud tot gevolg.

Sinds 1988 is Reynchemie nv een succesvolle, trendsettende onderneming met innovatieve producten voor zowel
nieuwe constructies als reparatie- en renovatieproducten voor oude geklasseerde monumenten. Met een
uitgebreid en innoverend productgamma is Reynchemie nv de kwaliteitsstandaard voor wat betreft hoogwaardige
techniek, kwaliteit en topservice met een hoge meerwaarde voor de klant. Onze producten worden toegepast bij
gevelreiniging, waterwering, houtrenovatie, natuursteenherstel- en imitatie en chemische verankering. Diverse
verfproducten, epoxymortels en reinigingsproducten behoren eveneens tot ons gamma. 
Naast de eigen producten is Reynchemie nv exclusieve verdeler in de Benelux voor de kalkproducten van Saint-
Astier, alsook verdeler van  de producten van A.V. Branth.

A.V. BRANTH

INHOUD
3 in 1
Beschrijving
Eigenschappen
Ondergrond
Gebruiksaanwijzing
Verbruik
Technische gegevens
Veiligheid
Opmerkingen
Reiniging gereedschap
Opslag/Houdbaarheid
Verpakking

Testresultaten
Testrapporten
RAL kleurenkaart 

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
 

5
6
8

Diverse producten
Nitrofest
S-Glasur
Kristall-Glasur
Haftgrund-Spezial
Rostschutz-Mennige
2-Kompo
Kombi-Verdünnung
Spezial-Verdünnung
Alu-Glasur
Quick-Härter & 3 in 1-Härter
Spuitbussen

Projecten

9
9
9
9
9
9
9

10
10
10
10
10

 
11

 
 

REYNCHEMIE

2



Applicatie:
• Kwast en roller: zonder verdunning
• Luchtspuiten: 30-60 sec. / DIN 4 mm met een 1,5-2,0 mm opening
  Tot 10% Kombi-Verdünnung toevoegen, bij grotere opening minder verdunnen
• Airless spuiten: bij 90-120 sec. / DIN 4 mm met minimaal 180 bar, spuittip 13-19”  met
een spuithoek van 40-80° / tot 3% Branth's Kombi-Verdünnung toevoegen

Droogtijden: (bij 20°C en 65% rel. luchtvochtigheid)
• Stofdroog: na 20-30 minuten
• Duimvast: ca. 100 minuten
• Doorgedroogd: ca. 8-10 uur
• Optimale hechting en stapelbaarheid na enkele dagen (min. 3 dagen)
• Warmtegeforceerd drogen niet aanbevolen
• De exacte droogtijden zijn afhankelijk van laagdikte, ventilatie, temperatuur, 
 luchtvochtigheid, etc.
• Overschilderbaar: na 90 minuten schuren voor overschilderen niet nodig

Temperaturen:
• Ideale verwerkingstemperatuur: +15°C tot +25°C
• Mogelijke verwerkingstemperatuur: -10°C tot +30°C
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Brantho-Korrux 3 in 1 is een zijdeglanzende, 1-component coating met zeer goede hechting en elasticiteit.
3 in 1 kent een laag oplosmiddelgehalte, is actief roestwerend, biedt een zeer goede dekking en is
universeel te gebruiken als primer en/of deklaag. 
Daarnaast biedt 3 in 1 de volgende voordelen: goede chemische bestendigheid, geschikt voor bijna alle
ondergronden, goede vulling, goede kanten dekking en snelle aandroging. 3 in 1 voldoet aan DIN 55928
en DIN EN ISO 12944.

EIGENSCHAPPEN

3 in 1 biedt bescherming tegen corrosie van constructies, bedrijfsvoertuigen en
machines van ijzer, staal, rvs, aluminium, zink en andere non-ferro metalen, harde
kunststoffen, etc. in landelijke, stedelijke, industriële en maritieme gebieden. Ook
geschikt als coating voor nieuwbouw en onderhoud (zowel grond- als deklaag) als
grondlaag voor alle 1-component deklagen of de meeste 2-componenten deklagen.
Ideaal voor objecten die uit meerdere soorten ondergrond bestaan.

Daarnaast wordt 3 in 1 gebruikt als vervanger voor de toxische loodmenie (getest door
de Duitse spoorwegen), als vervanger voor milieuproblematische PVC-coatings (IKS
getest), deels als vervanger voor epoxycoatings en gecompliceerde acrylaatcoatings en
als hoogwaardige vervanger van alkyd-verven. Bijvoorbeeld voor strooiwagens,
zeecontainers, hoogspanningsmasten, vrachtwagen chassis, bouwmachines, bruggen,
stations, overkappingen, kranen, hekwerken, schepen, hallen, buizen, lichtmasten,
opslagtanks, kuipen, koeltechnische installaties enz. Ook toegelaten voor
staalconstructies en staalbouwdelen als grond-, tussen-, en deklaag.

3 IN 1
BESCHRIJVING

ONDERGROND

IJzer en staalconstructies, ontvet en vrij van roestkorsten en walshuid. Handontroeste
oppervlakken (St.2), natgestraalde ondergronden en vastzittende vliegroest zijn
geschikte ondergronden. Installaties van verschillende metalen zoals ijzer, staal,
aluminium en andere non-ferro metalen, GFK, hard-PVC, hout etc. Ondergronden van
staal, rvs, zink, vastzittende coatings, beton, vloeren, gietaluminium en gietijzer delen,
en nog veel meer.

GEBRUIKSAANWIJZING



Samenstelling:
Leveringsviscositeit: 
Vaste stofgehalte: 
VOC gehalte: 
Kleuren: 
Glansgraad: 
Soortelijk gewicht: 
Pigmenten: 

Verdunning:
Speciaal-verdunning:

Speciale instellingen:
• Speciale effectlakken (zoals ijzerglimmer kleuren) zijn af-fabriek leverbaar vanaf
minimaal 30 liter.
• Een andere glansgraad kan bereikt worden door Brantho-Korrux te mengen met
Nitrofest (= lagere glans) of met Robust-Lack (= hogere glans).
• Kleurloos is een speciale uitvoering (vanaf 25 liter), die alle functionele pigmenten            
bevat - maar geen kleurpigmenten. Deze kan als melkachtig-transparante
corrosiewerende verf aangebracht worden.

Theoretisch verbruik: 8,8 m² per liter bij een droge laagdikte van 60 μm, de
laagdikte kan in een arbeidsgang bereikt worden. Praktisch verbruik ligt hierdoor op
ca. 0,15 l/m² per laag. Afhankelijk van de ondergrond en de verwachte belasting
bevelen wij aan één tot drie verflagen aan te brengen.

Combinatie van verschillende polyesterharsen
150 sec. / DIN 4 mm
ca. 70 % (gewicht) ca. 53 % (volume)
< 400 gr/l
RAL Kleuren
25-55% volgens NCS (afhankelijk van de kleur)
1,2 tot 1,5 kg/l (afhankelijk van kleur)
Milieuvriendelijk, hoog werkzaam corrosiewerend lood-,
chromaat- en zinkvrij
Kombi-Verdünnung (voor spuitapplicatie/korte droogtijd)
(met vertraagde droogtijd)

VEILIGHEID

Raadpleeg voor meer informatie de recentste veiligheidsfiche.

OPMERKINGEN

• Algemene veiligheidsinstructies opvolgen, bijv.: verwijderd houden van open vuur,
warmtebronnen en vonken, niet eten, drinken of roken tijdens gebruik, alleen op
goed geventileerde plaatsen.
• Altijd voor gebruik grondig oproeren en de kleur controleren.

REINIGING GEREEDSCHAP

Met RC VERDUNNER onmiddellijk na gebruik.

OPSLAG/HOUDBAARHEID

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
geventileerde plaats. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten en
rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. 24 maanden na
fabricatie houdbaar in de originele, gesloten verpakking.

Verpakking: 5 liter blik met spaardeksel; 750 ml blik, op aanvraag zijn 10 en 19 liter
blikken leverbaar.
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TESTRESULTATEN 3 IN 1
TÜV-getest: 3 in 1 is als lood- en chromaatvrije coating voor corrosiewering met succes TÜV getest, het
kwaliteitscontrolesysteem van Branth Chemie wordt door TÜV bewaakt.

DB-getest: (Deutsche Bahn = Duitse spoorwegen) 3 in 1 is als vervanger voor loodmenie uitgebreid getest en voor het saneren
van staalconstructies toegelaten.  (Mat.-Nr.: 672.05 volgens TL 918 300 T2).

BAST/ZTV-KOR-Voorschriften:
Doelmatigheidstesten volgens DIN-EN-ISO 12944 resp. DIN 55928 zijn door MPA-NRW uitgevoerd. 
Interne productie-controle volgens 0.2.1. wordt voor elke productiecharge uitgevoerd. Externe controle van Smolders SSO-
systeem wordt door TÜV uitgevoerd (regelmatige audities). 
Op verzoek geven wij voor iedere productiecharge (vanaf 50 l) een testcertificaat af volgens DIN 50049-2.3. Alle
overeenkomstige verfblikken zijn voorzien van het "Ü-Zeichen" (overeenkomstige eigenschappen volgens ÜZVO) als
gecertificeerd bouwproduct gekenmerkt.
Controletesten (op kosten van de opdrachtgever) zijn op ieder moment toegestaan; monstername voor afnamecertificaten
(volgens. 8.2.3.3.) kan iedere opdrachtgever (op zijn kosten) arrangeren.

PVC-vervanger: 3 in 1 voldoet aan en overtreft de vereisten van PVC-coatings volgens DB-TL 918300 BL 77, volgens korte- en
lange duur testen door IKS (Instituut voor Corrosiewering Dresden 09/1993.)

Epoxy-vervanger: 3 in 1 kan voor een deel 2-k-epoxycoatings vervangen. Tot aan de weerstand tegen 40%ig zwavelzuur en
25%ig kaliloog voldoet de droge, doorgeharde 3 in 1 laag aan alle vereisten volgens DB-TL 918300 Blad 87.

Contact met levensmiddelen: 3 in 1 mag, volgens de voorschriften van het Duitse “Bundesgesundheitsamt” (XL) voor het
coaten van de binnenzijde van opslagtanks en machines voor de levensmiddelenverwerking gebruikt worden (getest door het
laboratorium van Dr. Kittel 01/1989). 
3 in 1 voldoet aan de voorwaarden, dat onder normale of voorzienbare omstandigheden, geen bestanddelen in enige
hoeveelheid aan levensmiddelen worden afgegeven, die in staat kunnen zijn om schade aan de organoleptische
eigenschappen van de levensmiddelen teweeg te brengen.

Kinderspeelgoed: 3 in 1 mag gebruikt worden voor kinderspeelgoed, waarop normaal gesproken gekauwd en gesabbeld wordt
of direct met de huid in aanraking komt; getest volgens DIN 53160, de testoplossingen hadden pH-waarden tussen 2,4 en 8,8.
(Instituut voor Corrosiewering Dresden 10/1993 en 10/2010.) Opnieuw getest volgens DIN EN 71-3 (veiligheid van speelgoed),
grenswaarden worden niet overschreden. (Instituut voor lakken + verven, Magdeburg 09/2010).

Antislip weerstand: voor traptreden, vloeren, etc. bevelen wij RAL 9007 of DB 0601 aan (of mengsels hiervan), het
ruwe oppervlak heeft een antislip effect (Materiaal testinstituut Hellberg, Adendorf 01/2011).
Testresultaten voor 3 in 1 RAL 9007 volgens:
- DIN 51130/BGR 181 (werkruimten, werkplaatsen): R12
- DIN 51097/GUV-I8527 (vocht-belaste ruimtes voor “blote voeten”): C

Elektrostatische afleidingsweerstand: 3 in 1 is elektrostatisch voldoende geleidend en bijv. geschikt voor de buitenzijde van
benzineopslagtanks (waarde: RAL 7032 = 0,04 x 106 k-Ω; RAL 9006/9007 = 0,02 x 106 k-Ω).

Eco-Audit: 3 in 1 wordt volgens de regels van de EG-Eco-Audit-Verordening respectievelijk volgens DIN-ISO 14001
geproduceerd.

Classificatie volgens DIN 4102-1:
3 in 1 voldoet aan de Duitse ”Bouwstofklasse B2”.
Metalen worden volgens DIN 4201 (brandbaarheid van bouwstoffen en bouwdelen) zonder en met organische deklaag in
bouwstofklasse A1/A2 “niet brandbaar” ingeschaald.

Bestendigheid: werd volgens DIN 53168-B met succes getest tegen veel stoffen, bijv. transformatorolie (tot 60°C),
diesel/stookolie, versnellingsbakolie (tot 80°C), hydraulische olie (tot 80°C), smeervet, antivries (bijv. VW-Audi glycol 100%ig en
50%ig, glythermin NF 50%ig), koelwater (pH 8-11), zout water (5%ig), melasse, 1,5%ig azijnzuur, 10%ig ethylalcohol,
duivenpoep, etc.
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3 in 1 voldoet aan de eisen van de "nieuwe corrosie DIN" van Mei 1998 (DIN-ISO 12944)
3 in 1 is getest volgens DIN-ISO 12944-6 voor alle 6 corrosiecategorieën in atmosferische condities op staal (Sa 2½) en hand
ontroest staal (St 2). Volgens DIN-ISO 12944-6 bedraagt in corrosiecategorieën C-5-J (zeer sterk, Industrie) en C-5-M (zeer
sterk, Maritiem) de verwachte levensduur tot 15 jaar.
In de corrosiecategorieën C-1 (mild), C-2 (licht) C-3 (matig) en C-4 (sterk) wordt de hoogst mogelijke levensduur volgens DIN
bereikt, meer dan 15 jaar.
Volgens DIN 12944-5 is 3 in 1 voor de initiële bescherming van staaloppervlakken (tot Sa 2½ of St 2 voorbereid) toegelaten
(deel 5.1.2.1.) en tevens voor onderhoud van reeds geschilderde vlakken volgens deel 5.1.2.2. Volgens de eisen van DIN
129044-1 deel 5 (ook 12944-5 deel 5.3) bevat 3 in 1 noch toxische noch kankerverwekkende stoffen en biedt een laag
oplosmiddelgehalte.

Om de verwachte levensduur in de corrosiecategorieën van DIN EN ISO 12944-6 worden door 3 in 1 te bereiken, bevelen wij
op ijzer en staal de volgende laagdiktes aan. Ruwe en oneffen ondergronden (ook gestraald staal met een profiel van >100μ)
vereisen in ieder geval hogere laagdiktes.

Om een snellere doorharding bij hogere laagdiktes te bereiken, kan in plaats van 3 in 1 voor grondlaag en/of tussenlaag ook
Rostschutz-Mennige, Haftgrund-Spezial, of 2-Kompo,als alternatief gebruikt worden. Bij verzinkte oppervlakken en hoge
belastingen adviseren wij als grondlaag 2-Kompo, op basis van de zinklaag zijn 2 lagen van 80μm minder toereikend. Bij
bepaalde wensen betreffende het oppervlak kunnen ook andere deklagen gebruikt worden. Bij constante onderdompeling in
water (zoetwater, zoutwater, brakwater, ondergronds) bevelen wij Brantho-Korrux 2K-Durasolid aan. 

TESTRAPPORTEN 3 IN 1
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DIN-Testen: Een mapje met testresultaten is op verzoek verkrijgbaar, het bevat bijv.: ruitjesproef (hechting) volgens DIN 53151
resp. DIN-EN-ISO 2409; Zoutsproeitest volgens DIN 53167, DIN 50021 SS, DIN 53210, DIN 53209; condenswater testen
volgens DIN 50018 KFW 2,0 S, 500018 SFW 0,2 S, DB-TL; steenslagweerstand volgens DIN 53154; slijtweerstand volgens DIN
53233; buigzaamheid volgens DIN-EN-ISO 1519; elasticiteit volgens DIN-EN-ISO 1520 en nog veel meer testen.



Praktisch Roestwerend Hoge kleefkracht Elastisch Universeel Hoge dekkracht

Olieplatforms: Na een testperiode van 4 jaar goedgekeurd door Statoil (Noorwegen) voor het beschilderen van offshore
olieplatforms.

Scheepvaartsignalisatie (WSV/RWS-toelating): 3 in 1 is goedgekeurd voor gebruik voor vaarroutemarkeringen voor drijvende
objecten boven het wateroppervlak. (agentschap van de WSV voor verkeerstechnieken, Koblenz 09/2001,
conformiteitsverklaring 05/2011).

Daimler-Chrysler-vrijgave: 3 in 1 is voor de bescherming van de binnenzijde van containers voor mineraalolie en hydraulische
olie voor personenwagens en bedrijfswagens van DaimlerChrysler toegelaten (DaimlerChrysler, Stuttgart 09/1999).

Productcode voor coatings volgens GISBAU:
Primer, gepigmenteerd, oplosmiddel gebaseerd, vrij van aromatische koolwaterstoffen: M-GP02
Verf, oplosmiddelhoudend, aromaat vrij: M-LL01

Classificatie volgens VdL-RL 01 "industriële coatings":
Metaalbescherming, corrosiewerende grondlaag, zijdeglans deklaag, aromaatvrij.

3 in 1 voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
2002/95/EG (elektrische apparaten); 76/769/EWG (tin-organische verbindingen); 2003/11/EG (gevaarlijke stoffen…);
2005/69/EG (PAK); 2006/122/EG (PFOS); 2000/53/EG (oude voertuigen) 1907/2006/EG (REACH, zover destijds te voorzien, s.
SD-Blad Rubriek 12 e.a.); bovendien: ILRS-Lijst (Automobielindustrie).

NORSOK-Corrosieweringstest:
Een laagopbouw van min. 3x100 μm 3 in 1 voldoet aan de strengste test-vereisten (NORSOK-Test M 501, edition 6, System 1,
corrosiebescherming, oktober 2013 door COT) met 4200 uur wisseltest met kras (UVA, +60º C, -20º C, condensatie, zout-
sproeitest enz.)

VOB / DIN 18363: 3 in 1 is toegelaten voor alle staalondergronden en geschikt voor de meeste toepassingen op
metaalondergronden. Voor toepassing volgens DIN 55928 Part 5 Tabel 5 (Duplex Systemen) zijn goede praktijk resultaten
beschikbaar. Aan de vereisten volgens DIN 55928 Part 5 Tabel 6 (staal waterbouw) voldoet 2K-Durasolid. Een nieuw
aangebrachte laag 3 in 1 laat zich vanwege de elasticiteit slecht schuren of plamuren. 3 in 1 hecht zeer goed op oude coatings,
alle geteste deklagen hechten zeer goed op 3 in 1.

Toelatingen voor staalbouw en -bouwdelen:
Voor het oprichten, modificatie en onderhouden van bouwconstructies is 3 in 1 toegelaten volgens het Ü-teken. De toelating
betreft praktisch alle corrosieklassen en alle coatingsystemen volgens DIN 55928 T5 Tabel 4 (3 in 1 kan echter niet gebruikt
worden bij extreme chemische belastingen door bijv.onderdompeling -vlgs. opmerking 2-. Bij gebruik voor (onder)delen dient
erop gelet te worden, dat 3 in 1 elastischer en flexibeler is dan bijv. 2-component coatingsystemen).

Grondlaag (primer):
3 in 1 kan op alle staalondergronden als grondlaag ingezet worden welke als volgt voorbereid zijn:Sa 2, Sa 2½, Sa 3, St 2, St 3
- dus op gestraalde of handmatig voorbereide, licht geroeste ondergronden. 3 in 1 vervangt daarbij alle grondlagen volgens DIN
55928 T5 Tabel 4 en is ook een gelijkwaardige vervanger voor loodmenie volgens Deel 3.3.2.1. van DIN 55928 T5.

Deklagen (tussenlaag en deklaag):
3 in 1 is als tussenlaag en deklaag toegelaten en kan in plaats van de volgende systemen volgens. DIN 55928 T5 Tabel 4
ingezet worden: Alkydhars, Alkydhars combinaties, Epoxy ester, Vinylchloride copolymeren (PVC), Chloorrubber, PVC-
combinaties, Chloorrubber combinaties, Acryl copolymeer combinaties, Acryl copolymeren, Epoxyhars en Polyurethan.

Corrosiebelastingen (inzetbaarheid):
3 in 1 is, als grond-, tussen-, en deklaag, voor de volgende belastingen geschikt:
Binnen, landelijke, stedelijke, industriële en maritieme atmosferen, en voor de volgende belastingen buiten: chemisch (Ch),
strooizout, strooizand, strooigrit en uitlaatgassen. Het kan buiten zowel als binnen in gesloten gebouwen op toegankelijke en
ontoegankelijke vlakken gebruikt worden. Bij extreme chemische belastingen binnen is 3 in 1 als grondlaag geschikt en kan met
extreem chemicaliën bestendige 2-componenten lakken overschilderd worden, bijv. 2K-Anti-Graffic-Lack.
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RAL KLEURKAART
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DIVERSE PRODUCTEN (Brantho-Korrux)

Hoogwaardige, matte 1-component primer/coating met een snelle droging en uitstekende
roestwerende eigenschappen.
Zeer geschikt  als primer op handontroeste oppervlakken.
Tweelagensysteem ook weer-, zeewater- en oliebestendig.

Hoogglanzende (90%) en 1-component acryl afwerklaag voor hoogwaardig schilderwerk.
Uitstekende krasbestendige eigenschappen alsook hoge UV- en weerbestendigheid.
Kan aangebracht worden op 3 in 1, Haftgrund-Spezial, Nitrofest, Ecopakt, Ecobase of een
andere al gecoate ondergrond.
Verkrijgbaar in alle kleuren.

S-Glasur

Kleurloze, heldere, universele 1-component afwerklaag. Kras- en slagvast, elastisch,
buitenkwaliteit.
Zeer goed bestand tegen zoet en zout water.
Afwerklaag voor Alu-Glasur, 3 in 1 en andere verven.
Ook toe te passen als kleurloze blanke metaalvernis. Leverbaar in hoog- en zijdemat.
Toevoegen verharder niet nodig.

Speciale primer voor de meest lastige ondergronden zoals nieuw verzinkt staal, koper en
aluminium.
Betere hechting dan 3 in 1 bij onderwaterbelasting.
Mat, snelle droging en universeel overschilderbaar.

Uitstekend geschikt als roestwerende en vullende grondlaag, ook op handontroeste
oppervlakken.
Corrosiewering voor objecten en constructies in landelijke, stedelijke, industriële en maritieme
gebieden.
Voor nieuwbouw en onderhoudswerken.

2-Kompo
Zijdeglanzende 2-componenten primer/deklaag polyeruthaan coating die direct toepasbaar is op
verschillende metalen zoals ijzer, staal, aluminium en andere non-ferro metalen, GFK, hard-PVC,
hout, rvs, zink, vastzittende coatings 1K of 2K, beton, geanodiseerd aluminium, gietijzer en nog
veel meer.
Ook te gebruiken als hoogwaardige vloercoating.

Alle technische fiches zijn te raadplegen en te downloaden op www.reynchemie.com. 

Nitrofest

Kristall-Glasur

Haftgrund-Spezial

Rostschutz-Menninge



Nitrofest (mat)
3 in 1 (zijdeglans en glans)
Kristall-Glasur (heldere blanke lak)

Verschillende Brantho-Korrux producten zijn ook verkrijgbaar in de vorm van een 400 ml spuitbus:

Verdunner voor verf/coatings die zorgt voor een versnelde droging, speciaal voor spuitapparatuur.
Met 3 in 1 kan in één laag makkelijk 220 mµ bereikt worden (toevoeging ca 3-10%).
Ook zeer geschikt voor het reinigen van de bewerking of gereedschappen.

3 in 1-Härter en Quick-Härter zijn beide een drogingsversneller, doorhardingsversneller voor
oplosmiddel-gebaseerde 1-component Brantho-Korrux coatings. Geen van beide componenten
individueel gebruiken, alleen gebruiken in de voorgeschreven mengverhouding en zorgvuldig met
elkaar vermengd.
3 in 1-verharder-concentraat versnelt de doordroging (ook kleefvrij tijd) en verbetert de
krasvastheid van het oppervlak aanmerkelijk (vooral bij donkere kleuren). De toevoeging kan bij
deklagen 5-10% bedragen (bij pure grondlagen niet aanbevolen!), het mengsel binnen één
werkdag verwerken.
3 in 1-verharder-concentraat niet in de effectkleuren (9007, 9006, DB 601 en DB 703) gebruiken,
daarvoor kan Quick-Härter gebruikt worden, er mag echter in géén geval een overdosering
gebruikt worden.

Verdunner voor verf/coatings die zorgt voor een vertraging van het drogen zodat het langer
mogelijk is om te kwasten of rollen (toevoeging ca. 2-5%).
Ook zeer geschikt voor het reinigen van de bewerking of gereedschappen.

Alu-Glasur (600°C)
Aluminium coating gebaseerd op speciale, hoogwaardige kunstharsen.
Moeilijk ontvlambaar en daardoor brandvertragend.
Als isolerende en warmtereflecterende coating voor opslagtanks, containers, bunkers, scheidings-
wanden alsmede isolatielaag op teer- en bitumendaken.
Als hittebestendige coating voor alle industriële objecten, ketels, pijpleidingen, schoorstenen,
afsluiters, etc.
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Kombi-Verdünnung

Spezial-Verdünnung

3 in 1-Härter en Quick-Härter

Spuitbussen



PROJECTEN
Een kleine greep uit de eindeloze toepassingsmogelijkheden van het gamma van Brantho-Korrux.
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