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Technisch merkblad
Artikelnummer 2390-91

Trappen- & Parketlak
Lak op waterbasis voor verwerking d.m.v. rollen of
kwasten

Op waterbasis

Voor binnen

Voor meubels

Voor houten
vloeren

Voor trappen

Verwerkingstemperatuur

Droogtijd
overschilderbaar na 4 uur

Verbruik per
laag

Houdbaarheid

Vorstvrij, koel
en droog
opslaan.
Verpakking
goed sluiten

Toepassing
Houten vloeren, parket, trappen voor
particuliere toepassing. Ook voor
meubels en binnendeuren geschikt.
Speciaal voor de doe-het-zelver.

Producteigenschappen
Trappen- & Parketlak onderscheidt
zich met name door de gelijkmatige
vulling van de ondergrond en de goede vloei-eigenschappen. Het product is
gemakkelijk te verwerken en reukarm.
Hout wordt door deze robuuste, sterke
llaag extreem goed beschermd.
Het oppervlak is chemicaliënbestendig
conform DIN 68861, deel 1, 1C.
Bovendien heeft de doorgeharde laklaag een goede slijt- en krasvastheid
alsook een goede bestendigheid tegen
alle in de handel voorkomende handcrèmes. Getest conform NEN EN 71-3,
veilig voor houten kinderspeeltoestellen.

Voor
binnendeuren

Kwasten/
rollen

Voor gebruik
goed roeren

Technische gegevens
Glansgraad:
Geur:
Verpakking:
Kleur:

2390 zijdeglans
2391 zijdemat
typische eigen geur, na droging reukloos
bussen 0,75 en 2,5 liter
kleurloos

Verwerking
Het hout moet goed geschuurd (korrel
100-120), droog, schoon, vetvrij zijn.
Vettige en harsrijke houtsoorten vooraf
met verdunning afwassen. Oude lagen
zeer goed schuren. Maximaal toelaatbare houtvochtigheid 8-12%.
Trappen- & Parketlak wordt met een
speciale acrylkwast of een speciale
lakroller (kortharige mohairrol) verwerkt. Indien met een roller verwerkt
mag maximaal 5% water worden toegevoegd om de vloei-eigenschappen
optimaal tot uiting te laten komen.
Voor het gebruik goed roeren. Om een
sterke, duurzame laag te verkrijgen,

moeten 3 lagen worden aangebracht.
Door het opzetten van een proef de
kleur en verdraagzaamheid met de
ondergrond testen. Trappen- & Parketlak niet uitgieten over de vloer en dan
verdelen, dit leidt nl. tot vlekvorming.
Niet meer dan 2 lagen per dag aanbrengen. Niet beneden +15ºC verwerken (materiaal- en ondergrondtemperatuur).
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Opmerking
Gelakte vloeren en trappen moeten
eigenlijk dagelijks met een bezem of
mop schoongemaakt worden, ontdaan
van stof, zandkorrels en vuil. 1 x per
week de vloeren of trappen afnemen
met water onder toevoeging van Trappen- & Parketreiniger en onderhoud
(art.nr. 2393).

Reiniging
Gereedschap direct na gebruik met
water en zeep reinigen. Restanten
conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Volledig lege verpakking kan gerecycled worden.
Productcode: W3+

Afval
Grotere productrestanten conform de
plaatselijk geldende voorschriften
deponeren in de originele verpakking.
Volledig lege verpakking kan
gerecycled worden.
Mag niet als huisvuil worden gedeponeerd. Niet in de riolering lozen.

Gevarenaanduiding
WGK:
ADR:

Verbruik

1
-/-

100-120 ml/m2 per laag. Bij zeer intensief gebruikte vloeren en trappen tenminste 3 lagen aanbrengen.

Droging
Stofdroog:
Hanteerbaar:
Overschilderbaar:

ca. 1 uur
ca. 2 uur
ca. 4 uur

Volledig mechanisch en chemisch te
belasten na 7 dagen. Praktijkgegevens
bij 20ºC en 65% relatieve luchtvochtigheid. Gedurende de verwerking en
droging voor goede ontluchting en
ventilatie zorgen. Lagere temperaturen
en een hogere luchtvochtigheid vertragen de droging.

Verdunning
Indien noodzakelijk met water (5-10%).

Houdbaarheid
In de gesloten, originele verpakking,
droog, koel en vorstvrij opgeslagen
tenminste 2 jaar.

VOS-gehalte
EU grens voor dit product (categorie
A/i): 140 gr/ltr (2010)
Dit product bevat maximaal
90 gr/ltr VOS.

Veiligheidsaanbevelingen
Product bevat 1,2-Benzisothiazol3(2H)-on.
Kan allergische reacties veroorzaken.
Veiligheidsbladen zijn op aanvraag
verkrijgbaar.
Buiten bereik van kinderen houden.
Spuitnevel niet inademen.
Tijdens en na verwerking voor goede
ventilatie zorgen.
Bij aanraking met de ogen of de huid
onmiddellijk met water spoelen.
Niet in riolering, oppervlaktewater en
grondwater lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld. Omdat de toepassing
en verwerking buiten onze invloed
liggen, kunnen aan dit technisch
merkblad geen rechten worden ontleend.
U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).
Heeft u ze niet meer, vraag dan een
nieuw exemplaar aan. Wij leveren
namelijk uitsluitend volgens deze
voorwaarden.
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