
UNICA AKVA 
Schilder uw kozijnen en deuren binnen- en buitenshuis allemaal met 1 product!

Vernieuw deuren, kozijnen en ander houtwerk binnen en buiten in één keer met hetzelfde product. 
Nieuwe watergedragen Unica Akva droogt snel, is gemakkelijk in gebruik en kan binnen- en 
buitenshuis gebruikt worden. Aanbevolen voor zowel onbehandeld als eerder geschilderd houtwerk, 
zoals deuren en kozijnen, van hout of metaal. Unica Akva is zeer geschikt voor het houtwerk van uw 
huis, maar bijvoorbeeld ook voor balkons en tuinmeubilair.



Technische details
Dekking:  7–9 m²/l
Aanbrengen: Met synthetische kwast of kortharige roller en maak glad met platte synthetische kwast.
Kleuren: Wooden Facades kleurenkaart of kleuren uit RAL en/of NCS waaier
Verpakking: 0,9 en 2,7 liter
Verdunnen: Water
Schoonmaken gereedschap: Met water en zeep of Toolcleaner

Waterdoorlatendheid:  De waterdoorlatendheid van ”2 x Unica Akva” is getest volgens 
norm EN 927-5 en is  87 g/m2.  
De grenswaarde voor 
waterdoorlatendheid volgens 
deze norm in deze productrange 
is 175 g/m2. Door deze eigenschap 
beschermt Unica Akva het hout 
optimaal tegen indringing van 
vocht en biedt bescherming 
tegen splijten wat veroorzaakt 
wordt door veranderingen in de 
vochthuishouding van het hout.

Onbehandeld hout 2x Unica Akva

Grenswaarde 175g/m2



SNEL KLAAR MET UNICA AKVA
Watergedragen, duurzame Unica Akva verf voor kozijn en deur biedt 
perfecte hechting op diverse oppervlakken. De verf droogt snel. Door 
gebruik van één product voor schilderwerk zowel binnen- als buitenshuis, 
bespaart u tijd. 
Unica Akva is geschikt voor eerder geschilderd hout,  industrieel 
voorbehandeld hout, onbehandeld hout en voorbehandelde metalen 
oppervlakken.
•	 Unica Akva kan toegepast worden op o.a. meubilair, deuren, kozijnen, 

boeiboorden, railings, balkons zowel binnen- als buitenshuis.
•	 Geen vervaging, vergeling of verkrijting.
•	 Beschermt hout tegen indringen van vocht en splijten door 

weersinvloeden.
•	 Gebruiksvriendelijke topkwaliteit geproduceerd in Finland. 
•	 Watergedragen overschilderbare kit gebruiken voor het afkitten van 

kozijnen en opvullen van kleine scheuren en gaten.

Hoe schilder ik een deur

•	 Breng Unica Akva aan met een 
kortharige roller. Zet royaal op.

•	 Maak oppervlak glad door gebruik 
van platte kwast met synthetische 
haren. Werk per strook, ga lichtjes over 
oppervlak. Laat verfstrepen niet droog 
worden.

•	 Noot: De verf droogt snel, vermijd 
beschadigingen na het werk, laat goed 
uitharden. 

  AAN DE SLAG
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