GP MEUBEL-/PARKETLAK 1K

TDS301NL

Omschrijving

:

GP meubel-/parketlak 1K is een zeer sterke, lichtechte en
naturelle interieurlak die nagenoeg dezelfde eigenschappen
als 2K lakken bezit.

Toepassing

:

Het behandelen van trappen, meubelen, parket, vol houten
vloerdelen, speelgoed en andere mechanische te belasten
houten onderdelen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN
Kenmerken

:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lichtecht en niet vergelend
Naturelle afwerking met beperkte filmvorming en
accentuering van de houttekening
Goede slijtvastheid
Goede chemische bestendigheid
Minder milieubelastend
Reukarm
Sneldrogend
Goed stapelbaar
Geschikt voor afwerking van speelgoed conform
DIN EN 71 – 3

Kleuren

:

Blank

Glansgraad

:

Standaard mat, zijdeglans op aanvraag

Verpakkingen

:

1 liter | 2,5 liter | 20 liter

TECHNISCHE GEGEVENS (bepaald bij 20°C en 55% R.V.)
Dichtheid
Percentage vaste stof
Afleveringsviscositeit
Elasticiteit
Slijtvastheid
Vloeiing
Chemische resistentie
Houdbaarheid

:
:
:
:
:
:
:
:

Opslag en transport
Vlampunt

:
:

1,02 kg/dm3
32% (volume)
Ca. 110 sec. DinCup 4
Goed
Goed
Zeer goed
Goed
Ten minste 6 maanden in gesloten originele verpakking op
een droge en vorstvrije plaats
Vorstvrij bewaren en transporteren
Niet van toepassing

APPLICATIEGEGEVENS
Verwerkingscondities
Temperatuur

:

Ventilatie

:

Temperatuur van de omgeving en ondergrond boven de
15°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.
Goed ventileren

Applicatie
Applicatiemethode
Verdunnning
Reiniging gereedschap

:
:
:

Kwasten, rollen en spuiten
Water
Water
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Verbruik
Aanbevolen droge
laagdikte
Theoretisch rendement
bij 40 micron DLD
Praktisch rendement

:

35-40 micron per laag

:

120 gram/m2 per laag op geschaafd en glad hout

:

Afhankelijk van de ondergrond, vorm van het object en de
applicatiemethode

Droging (bepaald bij 20°C en 55% R.V.)
Stofdroog
: 1 uur
Schuurbaar
: 2-3 uur
Overschilderbaar
: 4 uur
SYSTEEMVOORBEELDEN
Systeem 1 met extra
lichtbescherming

:

Systeem 2

:

Impregnering:
1 laag Böhme SunCare 800 of SunCare WF (white-finish),
verbruik ca. 100 gram/m2
Afwerking:
2-3 lagen GP Meubel-/parketlak 1K, verbruik ca. 120 gram/m2
per laag
Afwerking:
2-3 lagen GP Meubel-/parketlak 1K, verbruik ca. 120 gram/m2
per laag
Let op: Voor een fraai eindresultaat wordt schuren tussen de
lagen GP Meubel-/parketlak 1K aanbevolen. De eerste laag
SunCare nooit schuren, aangezien dan de lichtbescherming
wordt verwijderd!

VEILIGHEID
Veiligheidsinformatie

:

•
•
•
•
•

Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen
Damp/spuitnevel niet inademen
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
Buiten bereik van kinderen bewaren en gebruiken
Voldoet aan de vervangingsregeling (Cat. A: 130 g/l
(2010)). Bevat minder dan 130 gram VOS per liter
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