PANELLAK
OMSCHRIJVING

Waterverdunbare beits voor binnen.

TOEPASSING

PANELLAK is een waterverdunbare matte beits op basis van PVA-acrylaat
emulsie voor binnenbetimmeringen van lichte houtsoorten zoals grenen, vuren,
limba, essen, ramin, oregon pine en hemlock. PANELLAK bevat een UV-filter, die
het verkleuren van het sterk vertraagt. PANELLAK kleurloos geeft een volkomen,
beschermende matte film op het hout. PANELLAK is tevens leverbaar in vele
transparante kleuren.

VOORNAAMSTE
KENMERKEN

 Vertraagt het verkleuren van houtoppervlakten.
 Waterverdunbaar, oplosmiddelvrij en hierdoor minder milieubelastend
 Heeft een zeer snelle droging. Hierdoor is het aanbrengen van meerdere
lagen op één dag mogelijk.
 Nagenoeg reukloos.

KLEUR

Leverbaar in kleurloos en in vele kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.

GLANS

Mat, 5-7 GU

VERPAKKING

1 en 3 liter

TECHNISCHE
GEGEVENS

Type
Viscositeit
Soortelijk gewicht
Vaste stofgehalte in volume
Vaste stofgehalte in gewicht
Vlampunt
Droging bij 23°C / 50% RV

VERWERKING
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Stofdroog
Overschilderbaar
Opslag

Waterverdunbare matte beits voor binnen.
70 - 90 cP (methode ASTM D 562)
1,0 - 1,05 g/cm³
29%
37%
> 99°C
De droogtijd is altijd afhankelijk van de
temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en
aangebrachte laagdikte. Hoge
luchtvochtigheid en lage temperaturen
beïnvloeden de droging negatief.
Na circa 30 minuten
Na circa 1 uur
Vorstvrij bewaren

Verbruik
Aanbevolen droge laagdikte
Aanbevolen natte laagdikte
Applicatie methoden
Verdunning
Houtvochtigheid
Verwerkingstemperatuur

12 - 15 m²/liter
Circa 20 micrometer per laag
Circa 70 micrometer per laag
Kwast, roller of spons
Water
Maximaal 18%
Niet beneden 5°C

PANELLAK

GEBRUIKSAANWIJZING

Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn. Vuil, stof en was
vooraf verwijderen, zonodig door wassen en schuren. Voor gebruik de beits
goed doorroeren. Bij toepassing op eiken vooraf een proefstuk opzetten in
verband met eventuele verkleuring. Na uitvoering van bovengenoemde
voorbehandeling; twee tot drie lagen PANELLAK aanbrengen. Na de eerste laag
goed schuren. Bij schroten vooral de messing en groef goed behandelen.
Gebruiksvoorwerpen zoals speelgoed, meubilair, deuren etc. verder afwerken
met een laag FORMEL V in de gewenste graad.
Onderhoud
Het oppervlak moet schoon, droog en gezond zijn. Vuil, stof en was vooraf
verwijderen, door middel van wassen. Het oppervlak goed mat schuren en
opnieuw ontvetten. Hierna een nieuwe laag PANELLAK aanbrengen (indien de
ondergrond uitsluitend met PANELLAK is behandeld). Indien FORMEL V is
toegepast, het geheel afwerken met één laag FORMEL V in de gewenste
glansgraad.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

 Damp/spuitnevel niet inademen.
 Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q.
glansverschillen te voorkomen.
 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
 Buiten bereik van kinderen bewaren.
 Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het
veiligheidsinformatieblad.
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