Aqua PU lak
Beschrijving

Avis Aqua PU lak is een waterverdunbare, 1-komponent, transparante, niet vergelende
blanke lak op basis van een PU-acrylaat. Avis Aqua PU lak is glashard, vrijwel reukloos,
makkelijk te verwerken en geeft in afgesloten ruimtes geen hinderlijke geur. De lak is
bestand tegen vocht, (drink) alcohol, gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen, koffie,
thee, wijn, etc. echter niet bestand tegen langdurige waterbelasting op horizontale
delen.
Toepassing

Alleen geschikt voor binnentoepassing. Voor de bescherming en verfraaiing van
houtwerk zoals meubels, tafelbladen, panelen, vensters, deuren e.d.
Eigenschappen

Glansgraden

: hoogglans, zijdeglans, mat en ultra mat (onderling
mengbaar)

Kleur

: bleekwit (kleurloos na droging)

Theoretisch verbruik

: 12 - 15 m²/liter per laag (afh. van houtsoort).

Vaste stof gehalte

: ca. 32 gew.%
ca. 30 vol%

Vlampunt

: geen

Soortelijk gewicht

: ca. 1.032 - 1.035 kg/l.

Stofdroog

: na ca. 30 min bij 20° C en 65% R.V.

Overschilderbaar

: na ca. 2-3 uur bij 20° C en 65% R.V.

Belastbaar

: na ca. 24 uur bij 20° C en 65% R.V.

Uitgehard

: na ca. 7 dgn bij 20° C en 65% R.V.

Verpakking

: in 250, 500 ml, 1 en 2,5 liter

Opslag

: droog en vorstvrij
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Houdbaarheid in de bus

: minimaal 2 jaar bij een temperatuur tussen 5 en
25° C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode

: 7-9 mm microvezel roller of een acrylkwast (100mu).
Bij gebruik van meerdere blikken per laag deze eerst
samenvoegen en goed roeren.

Type verdunning

: water

Percentage verdunning

: bij voorkeur niet verdunnen. Bij verwerking met de
spuit 10% water toevoegen.

Aanbevolen laagdikte

: 100 micron droog

Laagopbouw

: eerste laag eventueel verdund aanbrengen en
vervolgens twee lagen onverdund

Applicatie condities

: min. 5° C en max. 85% R.V., zorg voor voldoende
lucht stroming.

Schoonmaken gereedschap

: met warm water

Voorbehandeling

De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. Oude intact zijnde laklagen licht
opschuren, loszittende oude laklagen volkomen verwijderen. Vet en wasresten moeten
volledig verwijderd worden.
Bijzonderheden

Niet geschikt op zuurhardende lakken of aflakken met een hoog gehalte aan
polyethyleenwas e.d. Het vochtgehalte van het te behandelen hout mag niet hoger zijn
dan 18%.
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