VLOERLAK
Beschrijving
Trae-Lyx Vloerlak is een waterverdunbare, sneldrogende één componentenlak op basis van een
polyurethaan dispersie. De lak is vrijwel reukloos. De doorgeharde laag is zeer slijt- en stootvast, niet
vergelend, blijvend elastisch en bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën.
Trae-Lyx Vloerlak heeft een zeer goede weerstand tegen puntbelasting.
Toepassing
Geschikt voor zachtere houtsoorten zoals grenen en vuren. Door het blanke uiterlijk zeer geschikt om
de natuurlijke kleur van de zachtere houtsoorten te bewaren. Uitsluitend voor binnenwerk.
Eigenschappen
Glansgraad:

Mat en zijdeglans

Kleur:

Transparant blank

Vaste stofgehalte:

Ca. 32 gew.%

Gehalte oplosmiddel
per liter:

3,8 %

Gehalte vluchtige, organische
stoffen per liter:

1,4% (14 g/l)

Theoretisch verbruik:

Ca. 10 - 15 m²/l

Vlampunt:

Geen

Soortelijk gewicht:

Ca. 1.03 kg/l

Viscositeit (18°C):

35-40 sec. DIN Cup 4 mm

Stofdroog:

Na ca. 30 min bij 20°C en 65% R.V.

Overschilderbaar:

Na ca. 2 uur bij 20°C en 65% R.V.

Belastbaar:

Na ca. 12 uur bij 20°C en 65% R.V.

Uitgehard:

Na ca. 7 dgn bij 18°C en 65% R.V.

Verpakking:

750 ml, 2,5 en 10 liter

Opslag:

Droog en vorstvrij

Houdbaarheid in de bus:

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

Applicatiegegevens
Verwerkingsmethode:

Kwast, een mohair- of een niet-pluizende vachtroller.

Verwerking:

Voor het gebruik goed door de lak roeren.
Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C en/ of
een relatieve vochtigheid hoger dan 80%. Goed
ventileren bevordert de droging.

Type verdunning:

Water

Percentage verdunning:

Bij voorkeur niet verdunnen

Laagdikte:

100 - 120 micron droog

Laagopbouw:

3 - 4 lagen aanbrengen

Applicatie condities:

Min. 5°C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende luchtstroming

Schoonmaken gereedschap:

Met warm water

Behandeling algemeen
De ondergrond dient schoon, droog en vet-(was) vrij te zijn. Oude lagen goed van was en vet ontdoen
en eventueel dof schuren. In het geval dat de oude laag van een ander fabrikaat is, een proefstrijkje
maken om zeker te zijn van goede hechting.
Onderhoud
Trae-Lyx Vloerlak dient onderhouden te worden met de Trae-Lyx onderhoudsmiddelen.
Bijzonderheden
NIET gebruiken op zuur/ vochtuithardende PU-lakken.

