DAKO VERF BV VERFFABRIEK

Tolstraat 16 7482 DB Haaksbergen Tel. (053) 5740131

P.A.-LAK
Terpentineverdunbare, blanke, slijt- en krasvaste vloer, meubel
en kozijn lak in hoog en zijdeglans voor binnen en buiten met
opvallend snelle doorharding.

TOEPASSING:

Als slijt- en krasvaste afwerklaag voor parket, trappen, deuren, kozijnen, plinten, meubels,
wanden, houten aanrechtbladen, houten gebruiksvoorwerpen etc.

KENMERKEN:

Polyurethaanlak is bij uitstek geschikt om een ondergrond te voorzien van een slijtvaste
en krasvaste laag waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.
Polyurethaanlak is al na ca. 12 uur beloopbaar en overschilderbaar.

BASISGEGEVENS:

Dichtheid
Kleur

hoog- en zijdeglans ca. 0,9 kg./ltr.
blank.

Droogtijden bij 20°C en 65% RV:
Stofdroog
Overschilderbaar
Doorgehard

na 120 minuten.
na 12 uur met een volgende laag P.A.-lak.
na enkele dagen.

Relatieve luchtvochtigheid
Praktisch rendement
Applicatiemethode
Minimale verwerkingstemperatuur
Verdunning
Vloeiing

maximaal 85%.
1 liter op 10-12 m² afhankelijk v.d. ondergrond.
roller, kwast, airless-spuit, e.d.
ondergrond- en omgevingstemp. boven +10°C.
terpentine.
opvallend goede vloeiing.

ONDERGRONDCONDITIE:

Droog, schoon en vet- en wasvrij.

GEBRUIKSINSTRUKTIE:

Bij verwerking en droging voldoende ventileren.
De ondergrond moet goed droog zijn.
Op onbehandelde ondergronden alleen de eerste laag met 10% terpentine verdunnen.
Reiniging gereedschap: direct na gebruik met terpentine.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.

DAKO VERF BV VERFFABRIEK

Tolstraat 16 7482 DB Haaksbergen Tel. (053) 5740131

P.A.-LAK
Vervolg

SYSTEMEN:

Nieuw werk:
De ondergrond vooraf stof-, vet en wasvrij maken.
De eerste laag schraal opbrengen (met ca. 10% terpentine verdunnen).
Volgende laag c.q. lagen onverdund opbrengen.
Indien nodig alleen de eerste laag heel licht aftoppen met fijn schuurpapier.
Oude intacte verf- en laklagen:
De ondergrond goed mat schuren en stof-, vet- en wasvrij maken.
Één of meerdere lagen PolyUrethaanLAK (onverdund) aanbrengen.
Op witte ondergronden kan een lichte mate van vergeling optreden.
Gebarsten verf- en laklagen:
Oude lagen verwijderen en stof-, vet- en wasvrij maken.
Houtporiën uitboenen met Scotch Brite (medium) en water.
Ondergrond goed laten drogen.
Verder behandelen als nieuw werk.

VERPAKKING:

bussen van 375 ml., 750 ml. en 2liter.

HOUDBAARHEID:

In onaangebroken originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats
tenminste 24 maanden houdbaar.

Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.

