TECHNISCH MERKBLAD

Omschrijving: Matte, kleurloze vernis op basis van
kunstharsdispersie. Kras en slijtvast. Voor binnen.

Vloerlak Mat

TECHNISCHE GEGEVENS
Bindmiddel: Acryl urethaandispersie

Toepassing: Voor een duurzame bescherming van alle
houtwerk als parketvloeren, trappen, deuren, meubels,
plinten enz.

Oplosmiddel: Water
Vaste bestanddelen: 32% in volume

Eigenschappen:
- Slijtvast en duurzaam
- Mat
- Reukarm
- Waterverdunbaar

S.G.: Ca. 1 g/ml
Viscositeit: Krebs Stormer 75 KU @ +20°C
Aanbevolen laagdikte: 25-30 Micron per laag (droog)

Kleur: Kleurloos. Indien een kleur gewenst is, de vloer
eerst behandelen met Finess Interieurlak,
Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Met een
langharige acrylkwast of schuimplastic lakroller in de
nerfrichting aanbrengen. De eerste laag op onbehandeld
hout verdunnen met 5% water. De tweede en derde laag
niet verdunnen. Na elke laag licht schuren in de
nerfrichting en zorgvuldig stofvrij maken.

Glansgraad: 20-25% met glansmeter Gardner 60°
Tint: Kleurloos
Verdunning: Water
Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap: Water en zeep

Verbruik: Ca. 12 m²/liter per laag.
Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:
Stofdroog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar na ca. 4 uur.

Prestaties: Krasvast en goed bestendig tegen
chemicaliën.
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

SYSTEEM-OPBOUW
Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en
vetvrij zijn.
Onbehandeld hout: Reinigen met water en
ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken.
Afwerken met 3 lagen Finess Vloerlak.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C.
Na gebruik de verpakking goed sluiten en rechtop
wegzetten.
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Oude laklagen in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met
een ontvettingsmiddel, licht schuren en ontstoffen.
Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Vloerlak.
Oude vernislagen in slechte staat: Slechte vernislagen
volledig verwijderen door kaal te schuren en/of af te
krabben. Daarna behandelen als “Onbehandeld hout”.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk
zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle
vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.
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