
 

Productinformatie 

Plaquadur 

2 K nat.effect 

Waterverdragen 2K  
Polyurethaanlak op basis van  
acrylaatdispersies. 

Plaquadur 2K lak is een goed  
milieu vriendelijk alternatief voor  
de conventionele laksystemen  
met minder als 3% oplosmiddel. 

De lakfilm heeft een goede  
mechanische bestendigheid. 

Gekeurd overeenkomstig DIN  
B. 68861-1 

377374.3 
Toepassingsgebied    Als grond- en aflak voor hoogwaardige hout en meubel- 

        afwerking. 

Technische gegevens 

Glansgraad      0-5 

Kleurtint        Blank. 

  Mengverhouding   377374.3 100  gewichtsdelen Plaquadur  
        10  gewichtsdelen Plaquadur harder 75109.6 of 

          
        10 gewichtsdelen Plaquadur harder 75109.5  

        De vermenging van de harder 75109.5 moet zeer goed liefst   
        met een snel draaiende menger worden gemixt. De harder   
        75109.6   kan handmatig doch goed gemixt worden. Na het   
        mengen de lak 5 - 10 min. laten rusten voor met spuiten te   

        beginnen. 

Verdunning       - 10 % water als nodig. 5 

  Reiniging    Water. 

    Vlampunt  >  60  

Dichtheid      1,00 g/m³ bij 20 ˚C. 

  Leveringsviscositeit  25  - 30 sec DIN 53211 4mm. 

Spuitviscositeit      25  - 30 sec DIN 53211 4mm. 

Potlife        Ca. 4 uur bij 20 ˚C. 

Opslag stabiliteit     In originele ongeopende verpakking. 
        6  maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats. 

        Voor gebruik goed oproeren. Geadviseerd wordt om het   
        contact met  ijzer, koper, zink en aluminium of andere  

        gelijksoortige legeringen te vermijden. 

Verwerking 

Verwerkingswijze     Spuiten of met verfroller. 

Opbrengst      100 -  120 g/m². 

  Droogtijden     nacht overdrogen bij 20 ˚C 1 
        Stapelbaar na ca. 24 uur. 

        Geforceerde droging reduceert de droogtijden sterk. 

Vaste stoffen gehalte    ca. 30,00 % 

Veiligheid 

  Klasse     ADR-vrij. 

Info        zie productveiligheidsblad. 
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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. 


