
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

METAALEFFECT LAK 
AQUA 
BESCHRIJVING 

Waterverdunbare sneldrogende metaaleffect lak 
op acrylaatbasis voor binnen en buiten. Zeer goed 
dekvermogen en bestand tegen weersinvloeden. 
De lak is stootvast, niet vergelend en makkelijk 
verfbaar door probleemloze vloeiing. 

TOEPASSING 

decoratief aflakken van harde kunststoffen, zink, 
aluminium, hout, styropoor, ijzer, glasvezel, 
structuurbehang, pleister, beton en hobbyartikelen. 
 
 
 

 

EIGENSCHAPPEN 

 

Verpakking:   125 ML – 1 L 

Kleur:    goud, zilver en brons 

Glansgraad:   zijdeglans 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

• Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Oude intacte laklagen zorgvuldig schuren en reinigen. 
• Roer de Metaaleffect Lak Aqua voor gebruik goed door. 
• Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen. 
• Onbewerkt hout – binnen: met Avis Multiprimer Aqua voorbehandelen. Oneffenheden met Bolivia Acrylplamuur 

repareren. 
• Onbewerkt hout – buiten: De tussenlaag met onverdunde universele grondlaag opbrengen. 
• Hard kunststof: b.v. hard PVC, enz. met B-Clean reinigen, het gehele oppervlak met een verdunningsoplossing 

reinigen en vervolgens met plakband de hechting van Metaaleffect Lak Aqua op een klein oppervlak testen. 
• Nieuw pleisterwerk: moet droog zijn en tenminste drie weken oud zijn. Mos- en schimmeluitslag afborstelen en 

met een schimmelwerend middel behandelen. Korrelig of sterk zuigend pleisterwerk met Avis Fixeergrond 
behandelen. 

• Raufaser- en reliëfbehang: evenals pleisterwerk daarna eerst verdund (5 – 10% water) en vervolgens 
onverdund aanbrengen. 

• Breng in 1 tot 2 onverdunde lagen aan. 
 



 
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Theoretisch rendement: 10 m2/liter 
Praktisch rendement: bij het een keer schilderen, 10- 12 m2/ liter, afhankelijk van de 

ondergrond. 
Strijken/rollen:   

Spuiten: 
 Luchtspuit Airless Air-Mix HVLP 
Druk (in bar)   140-160  80-100 3,5-4 
Opening 1,5-1,7 

mm 
0.009"-
0,011" 

0.009"-
0,011" 

1,5-1,7 
mm 

Verdunning 5-10% 0-5% 0-10% 5-10% 
 

Stofdroog: na ca 3 uur 
Overschilderbaar: na ca 7 uur 
Dichtheid: ca, 1,1 – 1,2 
Vloeiing: goed vloeibaar 
Verdunning: water, geen organisch oplosmiddel gebruiken 
Reiniging gereedschap: direct met water en/ of water met afwasmiddel. Verf niet laten 

opdrogen 
Houdbaarheid: 24 maanden bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele 

onaangebroken verpakking. 
Inhoud verpakking: 125 ML – 1 L  
Glansgraad: zijdeglans 
Kleur: goud, zilver en brons 

 

 

BETEKENIS ICONEN 
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