UNIVERSELE LAK PU - UV
BESCHRIJVING

TOEPASSING

Universele Lak PU – UV is een blanke lak op
polyurethaanbasis voor binnen en buiten. De lak is
kleurloos, vergeelt vrijwel niet, droogt snel en is
heel gemakkelijk te verwerken. Bevat een UV-filter
zodat het hout meerdere jaren wordt beschermd.
Het is slijtvast en toch elastisch. Bestand tegen
reinigingsmiddelen, drinkalcohol, warmte, weer en
wind.

Voor binnen en buiten op alle houtsoorten. Voor de
afwerking en verzegeling van hout en houtconstructies,
meubelen, houten vloeren en parketvloeren, ramen en
deuren.
GEBRUIKSAANWIJZING
• Verwijder eventuele oude verf-/laklagen. Nog intact
zijnde oude verflagen goed opschuren met fijn
schuurpapier.
• Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, en vetvrij
is.
• Roer de Universele Lak PU - UV voor gebruik goed door.
• Bij gebruik van verschillende blikken op 1 oppervlak,
deze blikken eerst met elkaar mengen.
• Breng de eerste laag verdund aan, gevolgd door 1 - 2
lagen onverdund voor binnen en
2 - 3 lagen onverdund voor buiten.
• Schuur bij het overschilderen na langere tijd (>20 uur)
de voorgaande laag licht op.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:

250 ML – 500 ML – 1 L – 2,5 L

Kleur:

transparant

Glansgraad:

hoogglans, zijdeglans en mat

TECHNISCHE GEGEVENS
Theoretisch rendement:
Laagdikte:
Stofdroog:
Overschilderbaar:
Dichtheid:
Verdunning:
Reiniging gereedschap:
Houdbaarheid:
Bijzonderheden:
Inhoud verpakking:
Glansgraad:
Kleur:

BETEKENIS ICONEN

10 m²/ltr per laag
eerste laag 10 - 15% verdunnen, bij verwerking met de spuit
10% verdunning toevoegen.
na ca. 2 uur
na ca. 24 uur
hoogglans : 0,91 kg/ltr
zijdeglans : 0,93 kg/ltr
mat : 0,94 kg/ltr
Kunstharsverdunning of terpentine
Terpentine
24 maanden bij een temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele
onaangebroken verpakking.
Zachte houtsoorten, vooral bij buiten afwerkingen, eerst
impregneren om schimmelvorming en houtrot tegen te gaan.
250 ML – 500 ML – 1 L – 2,5 L
Hoogglans, zijdeglans en mat
transparant

