
 

Productinformatie 

Placrylat 

natuureffect 

lak .5 

2  componenten op basis van  
acrylaatharsen. 

Placrylat natuur-effectlak geeft,  
door zijn zeer matte uitstraling,  
een effect van een niet gelakt  
oppervlak. Door de speciale  
samenstelling behoud het  
gelakte oppervlak een heldere  
natuurlijke uitstraling.  

De opbouw van het laksysteem  
dient te gebeuren met een  
Placrylat grondlak. De natuur- 
effectlak dient op een voldoende  
vullende en gladde ondergrond  
gespoten te worden. 

Door de speciale  
oppervlaktestructuur dient er  
rekening mee gehouden te  
worden dat sterk kleurende  
vloeistoffen (koffie, sappen,  
inkten) bij langdurige belasting,  
verkleuringen in het oppervlak  
kunnen geven. 
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Dit blad heeft een adviserende  
functie. De gebruiker dient evenwel  
de toepassing van dit product te  
toetsen aan de voor hem geldende  
omstandigheden en mogelijkheden.  
Uit de tekst van dit blad kan geen  
aansprakelijkheid of garantie worden  
afgeleid. Voor informatie kunt u ons  
altijd raadplegen. 

  Toepassingsgebied  Als niet vergelende aflak met zeer matte uitstraling voor   
        meubelindustrie, voor een zeer natuurlijk uiterlijk. 

Technische gegevens 

    Glansgraad  Glans 5. 

Kleurtint       Kleurloos. 

  Mengverhouding   100  gewichtsdelen lak op 
         gewichtsdelen verharder VC  12 562376. 

    Verdunning  AC verdunning SO 660110. 
        AC verdunning SO 660668. 

    Reiniging  Verdunning SO 602020 / 602089. 

    Vlampunt   21 ˚C. < 

    Dichtheid  0 ,95 g/m³ bij 20 ˚C. 

  Leveringsviscositeit   - 24 sec DIN 53211 4mm. 22 

    Spuitviscositeit   - 24 sec DIN 53211 4mm. 18 

      Potlife  ca. 8 uur bij 20 ˚C. 

Opslag stabiliteit   

  

In originele ongeopende verpakking. 

        

12  maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats. 

        

Voor gebruik goed oproeren bij voorkeur mechanisch. 

Verwerking 

Verwerkingswijze   

  

Spuiten. 

Opbrengst  

    

80  - 100 g/m² als aflak. 

Droogtijden  

    

20  min = stofdroog. 

        

180  min = aanpakbaar. 

        

Stapelbaar bij normale opbrengst na ca. 24 uur. 

        

Geforceerde droging reduceert de droogtijden sterk. 

Vaste stoffen gehalte  

  

ca. 29,00 % 

Veiligheid 

Klasse       UN code 1263, paint, 3, VG II, (D/E), GGVS / ADR. 

      Info  zie productveiligheidsblad. 


