
 

 

 

 

 

CéPé European Antique Parket/ Meubellak 

CéPé European Antique Parket/ Meubellak is verkrijgbaar in drie verschillende types. De zijdeglans, 
mat en supermatte lak van CéPé. Deze lakken zijn van hoogwaardige kwaliteit op basis van 
polyurethaan. CéPé lakken zijn uitermate geschikt voor binnenshuis en toepasbaar op vrijwel 
iedere houtsoort.  

 
Eigenschappen:  
- Hoge kras- en slijtvastheid, een strakke gladde lakfilm. 
- Hoge elasticiteit 
- Bestand tegen water en de meeste huishoudchemicaliën. 
- Praktisch reukloos. 
- Snelle aan- en doordroging. 

Voorbehandeling onbehandeld hout: de voorlaatste laklaag licht opschuren met fijn schuurpapier, 
korrelgrootte 240, hierna goed stofvrij maken. 

Voorbehandeling gebruikt hout: Eerst grondig ontvetten, vervolgens de verwerking zoals van 
onbehandeld hout. Voorbehandeling onbekende ondergronden: Eerst proefstuk opzetten om de 
hechting te controleren. 

Verwerking:  
CéPé European Antique Parket/ Meubellak voor gebruik goed oproeren. Daarna met acrylkwast of 
roller de eerste lak ruim opbrengen, rustig laten vloeien en in de lengterichting van het hout licht 
nastrijken. Op vloeren, tafelbladen e.d. dienen minimaal 3 à 4 lagen met 2 uur tussentijd te 
worden aangebracht. 

Gereedschap:  
- Acryl kwast 
- Roller 

Droogtijd: 
- Stofdroog na ca. 30 minuten. 
- Overschilderbaar na ca. 2 uur, afhankelijk van temperatuur en ventilatie. 
- Volledige belastbaarheid wordt bereikt na 10 dagen. 

Reinigen: Handen en gereedschap meteen na gebruik reinigen met zeep en warm water. Afval niet 
in het riool laten lopen. 

Effect:  
- Voor een antiek geloogd effect het hout eerst voorbewerken met CéPé European Antiekbeits®  
nr. 5, 10 of 14.  
- Indien een gekleurd effect wordt gewenst dan eerst voorbewerken met CéPé European Antique 
Kleurbeits classictinten of poldertinten. 

 
 



 
Attentie:  
CéPé European Antique Parket/ Meubellak niet verwerken bij een temperatuur beneden de 10° of 
boven een relatieve luchtvochtigheid van 80%. Bij eikenhouten delen bestaat er een kans dat de 
oppervlakte na het aanbrengen van de lak gaat vergelen. Dit heeft te maken met de looizuren die 
in het hout zitten. Zet daarom eerst een proefstuk op.   

Verpakking goed gesloten houden en tegen zonnewarmte beschermen.  
Buiten bereik van kinderen en dieren houden.  
Restanten afgeven bij klein chemisch afval. 

Inhoud: 500 ml  
Verbruik: ca. 5 m² (1 laag) 

Inhoud: 1.000 ml  
Verbruik: ca. 10 m² (1 laag) 

Op waterbasis. Vorstvrij bewaren. 

Nu ook verkrijgbaar in grootverpakking, vraag ernaar bij uw detaillist. 
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