
Teamwork met Sikkens

● 
Zeer duurzaam

● 
Hoge aanvangsglans en 
zeer goed glansbehoud

● 
Levensduurverwachting 

van 6-7 jaar

● 
Voldoet nu al aan de 

regelgeving voor 2010

Hoogglanzende 
transparante 

Houtafwerking 
voor buiten

C e t o l  t g X  g l o s s

Cetol



een duurzaamHeid van 

6-7 jaar kan nu ook in 

Hoogglans transparant

‘Datgene wat men esthetisch wil,  
kan nú technisch gerealiseerd worden.’



Hout is natuurlijk en tijdloos. Een transparante afwer-
king laat de houtnerf extra leven en dát is waarom 
transparant houtwerk ook zo buitengewoon mooi is. 
Sikkens heeft een nieuwe transparante hoogglans-
lak ontwikkeld die hout zeer duurzaam verfraait en 
beschermt. Met een levensduurverwachting van maar 
liefst 6-7 jaar! Een product waarmee nu al wordt  
voldaan aan de VOC regelgeving van 2010.

Gelijke duurzaamheid voor transparant 
en dekkend 
De afgelopen decennia was een daling zichtbaar in 
de toepassing van transparant afgewerkt hout. Dat 
had vooral te maken met de minder voordelige onder-
houdscyclus van transparante producten t.o.v. dek-
kende producten. Met Cetol TGX gloss is dat verleden 
tijd! Toegepast in het juiste systeem kan, met een 
levensduurverwachting van 6-7 jaar, een duurzaamheid 
worden gehaald die gelijk is aan een dekkende hoog-
glanslak. Vanaf nu bepalen alleen esthetische redenen 
of u kiest voor transparant of dekkend!

Wat maakt Cetol TGX gloss zo duurzaam?
De laboratoria van Sikkens hebben een bindmiddel 
ontwikkeld waarmee een ongeëvenaard resultaat 
bereikt kan worden en dat bovendien in transparante 
producten  kan worden toegepast  Dit bindmiddel 
vormt de basis voor Cetol TGX gloss en voldoet aan 
alle hedendaagse eisen én die van morgen.

‘Als we hout gebruiken willen 
we ook graag laten zien dat 
het hout is. Een dekkende kleur 
onderscheidt hout niet van de 
overige materialen.’



Teamwork met Sikkens

C e to l

Cetol TGX gloss.

Zeer duurzame hoogglan-

zende transparante lak  

op basis van een uniek 

bindmiddel.

Cetol TGX gloss

Door de unieke bindmiddelsamen- 

stelling is Sikkens er in geslaagd om 

een zeer duurzame transparante hoog-

glanslak te ontwikkelen; Cetol TGX 

gloss. Een product met een levens-

duursverwachting van 6-7 jaar!  

Cetol TGX gloss is verkrijgbaar in alle 

houtkleuren van de Sikkens Natural 

Balance kleurenwaaier.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen;
•	 	Zeer	duurzaam;
•	 	Hoogglans	transparant;
•	 	Hoge	aanvangsglans	en	zeer	goed	

glansbehoud;
•	 	Versterkt	de	tekening	van	het	hout;
•	 	Levensduurverwachting	van	6-7	jaar;
•	 	Voldoet	nu	al	aan	de	regelgeving	

voor 2010.

Toepassing:
Het transparant aflakken van maat-
vaste houten constructies zoals o.a. 
kozijnen, ramen en deuren.

Systeem op nieuw hout (voor-
behandeld volgens BRL 0801 
Concept II):
Beschadigingen herstellen met Cetol 
Novatech en / of Cetol TGX gloss tot de 
voorgeschreven laagdikte. 
Het geheel afwerken met 1 laag Cetol 
TGX gloss.

Systeem op bestaande intacte 
Sikkens Cetol systemen:
Afhankelijk van de ondergrond: 
het geheel reinigen met Sikkens 
Supercleaner en schuren.
Kale delen 3 maal bijwerken met Cetol 
Novatech op kleur.
Het geheel 1 maal aflakken met Cetol 
TGX gloss.

Om te voorkomen dat het verfsysteem 
donkerder wordt kan worden afgelakt 
met een lichte houtkleur zoals bijvoor-
beeld E6.65.60T (077 grenen).

Verwerkingscondities:
Omgevingstemperatuur: 5-30 oC
Relatieve luchtvochtigheid: 85%.

Verdunning:
Het product is strijkklaar en hoeft niet 
te worden verdund. Gereedschap reini-
gen met terpentine of Sikkens M600.

C e t o l  t g X  g l o s s

Technische eigenschappen;
Dichtheid: 
ca. 0.94 kg/dm3.

Vaste stofgehalte:
60 gew. % = 52 vol.%
Droging: bij 20oC/ 65% RV
Stofdroog: na ca. 2,5 h.
Kleefvrij: na ca. 7 h.
Overschilderbaar: na ca. 16 h.
Geadviseerde laagdikte:
Droog: 40 micrometer =
nat: 80 micrometer.
Praktisch rendement:
Ca. 13 m2/L			(gebaseerd	op	kwast-
applicatie).
Glansgraad:
Hoogglans > 90 GU/20o (ISO 2813).
Buitenduurzaamheid:
Uitstekend. De verwachte levensduur 
is ca 6 - 7 jaar.

Verdere informatie
Verpakking:	1	en	2,5	L.
Kleuren: leverbaar in alle kleuren van 
de Sikkens Natural Balance kleuren-
waaier.

Voor meer informatie over Cetol TGX 
gloss en voor verftechnische adviezen 
kunt u zich wenden tot uw Sikkens 
grossier of 

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Sikkens Bouwverven
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel.: 071 - 308 3400
Fax: 071 - 308 3273
www.sikkens.nl
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