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Trappenlak TECHNISCH MERKBLAD 

Omschrijving: Zijdeglanzende, kleurloze trappenlak op 
basis van kunstharsdispersie. Door de gelvorm wordt 
druppen en uitzakken tot een minimum beperkt. Voor 
binnen. 
 
Toepassing: Voor een duurzame bescherming van 
trappen, maar ook voor ander hout zoals plinten, deuren, 
meubels etc. 
 
Eigenschappen: 
- Gelvormig 
- Slijtvast en duurzaam 
- Zijdeglanzend 
- Reukarm 
- Poly-urethaan versterkt 
 
Kleur: Kleurloos 
 
Verwerking: Licht roeren voor gebruik. Niet verdunnen. 
Met platte acrylkwast of acrylroller in de nerfrichting 
aanbrengen. Na elke laag licht schuren in de nerfrichting 
en zorgvuldig stofvrij maken. Reeds drogende lak nooit 
nastrijken. Vanwege de snelle droging geen te grote 
vlakken ineens schilderen en altijd en nat-in-nat werken. 
 
Verbruik: Ca. 11m²/liter per laag. 
 
Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%: 
Stofdroog na ca. 1 uur. 
Overschilderbaar na ca. 4 uur. 
 
SYSTEEM-OPBOUW 
 
Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en 
vetvrij zijn. Slecht hechtende vernislagen geheel 
verwijderen. 
 
Onbehandelde trappen: Reinigen met water en 
ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken. 
Eventuele gaatjes repareren met kneedbaar hout. 
Afwerken met 3 lagen Finess Trappenlak. 
 
Onbehandelde meubels, deuren en plinten: Reinigen 
met water en ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij 
maken. Eventuele gaatjes repareren met kneedbaar hout. 
Afwerken met 2 lagen Finess Trappenlak. 
 
Behandeld hout in goede staat: Zorgvuldig ontvetten 
met een ontvettingsmiddel. Eventuele waslagen 
verwijderen met wasbenzine. Licht schuren en ontstoffen. 
Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Trappenlak. 
 
Oude vernislagen in slechte staat: Slechte vernislagen 
volledig verwijderen door kaal te schuren en/of af te 
krabben. Daarna behandelen als “Onbehandeld hout”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel: Acrylurethaandispersie 
 
Oplosmiddel: Water 
 
Vaste bestanddelen: 32% in volume 
 
S.G.: ca. 1,05 g/ml 
 
Viscositeit: 40 Poise Brookfield Sp6/50rpm 
 
Glansgraad: Zijdeglanzend,  35-50% met glansmeter 
Gardner 60° 
 
Tint: Kleurloos 
 
Verdunning: Water 
 
Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
 
Reinigen gereedschap: Water en zeep 
 
Prestaties: Gelvormige lak, krasvast en goed bestendig 
tegen chemicaliën. 
 
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. 
Na gebruik de verpakking goed sluiten, rechtop wegzetten 
en vorstvrij bewaren. 
 
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 


