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Houtlak PU (voorheen Perkoleum Houtlak CU) is o.a. toe te passen op:
• Stoelen, tafels en barbladen
• Kasten en keukens
• Lijsten en lambriseringen
• Aftimmeringen
Nieuw hout:
1 of 2 keer in kleur behandelen al naar gelang de gewenste kleursterkte.
Aflakken met Houtlak PU blank (hoogglans, eiglans of heelmat)
Oude laklagen:
Beschadigingen op kleur brengen in 1 of 2 kleurbehandelingen.
Aflakken met Houtlak PU blank (hoogglans, eiglans of heelmat)
Kaal hout tenminste 3 lagen aanbrengen voor een optimaal resultaat.
Tussen de lagen 24 uur laten drogen en na droging licht schuren.
Verbruik ca. 10-12 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond.
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Voor gebruik goed roeren.
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Toepassing

: Blanke lak voor houtwerk binnen o.a. voor parket, trappen, plafond-, wand- en scheepsbetimmeringen, tafels,
stoelen en banken.

Kenmerken

: Goede vloeiing
Goed reinigbaar oppervlak
Sterke mechanische eigenschappen (verhoogde kras-, stoot- en slagvastheid)
Niet geschikt voor kurkparket

Eigenschappen

Verwerkingsmethoden

Basis

: urethaan alkydharsen

Kwast/roller

Kleur

: blank en diverse houtkleuren

Verdunning

Dichtheid 20°C

: ca. 0,92 kg/ltr. (hoogglans)
ca. 0,90 kg/ltr. (eiglans)
ca. 0,90 kg/ltr. (heelmat)

Laagdikte

: 30-35 micrometer droog

Droogtijd

: bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur

Overschilderbaar : Na ca. 24 uur
Glans

: hoog-, eiglans en heelmat

Vastestofgehalte

: hoogglans 43 vol%.
eiglans en heelmat 41 vol%.

: Nelfasol Verdunner 3210 of terpentine

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig
te zijn.
Vochtpercentage hout max. 18%
Geschilderde ondergronden:
Reeds geschilderde ondergronden reinigen met bijv.
P.K. Cleaner NS 90 en goed schuren.

Theor.rendement : 10-12 m² per liter
Houdbaarheid

: In gesloten originele verpakking en bij
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking
Verwerkingstemp.

: Niet verwerken beneden 5°C en
boven een RV van 85%.

Reinigingsverd.

: Nelfasol Verdunner 3210 of terpentine

Algemene informatie
Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te
downloaden van www.koopmansverf.nl
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op
basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V.
behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen
aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze
gegevens wordt uitgesloten.

Voorzorgsmaatregelen
Huidbescherming

:

draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming

:

draag indien nodig een bril

