PARKETLAK
Beschrijving
Trae-Lyx Parketlak is een waterverdunbare, 1-componenten polyurethaan lak. De lak is sneldrogend
en geeft een strakke vloei, is licht chemicaliënbestendig en door de hoge slijt- en krasvastheid
geschikt voor intensieve belasting. De laklaag is zeer helder, vergeelt niet en geeft het hout een
neutraal en een egaal uiterlijk. Voor gebruik in bijv. kantoren, scholen en op trappen raden wij Trae-lyx
Projectlak aan.
Toepassing
Trae-Lyx Parketlak kan worden toegepast op lichte, donkere en gekleurde vloeren van harde
houtsoorten.
Eigenschappen
Glansgraad:

Mat, zijdeglans en hoogglans
(De uiteindelijke matheid wordt bereikt na volledige
doordroging van 7 dagen).

Dichtheid:

Ca. 1,01 – 1,05 kg/l.

Vaste stofgehalte:

Ca. 32 gew.%

Viscositeit (18°C):

32 – 35 sec.

pH-waarde:

7,5 – 8,0

Theoretisch verbruik:

10 - 12 m²/l. per laag (afh. van houtsoort).

Overschilderbaar:

Na ca. 2 - 3 uur

Licht belastbaar:

Na ca. 12 – 16 uur

Volledig uitgehard:

Na 7 dagen

Verpakking:

750 ml, 2,5 liter en 10 liter

Opslag:

Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten,
originele verpakking

Houdbaarheid in de bus:

24 maanden bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C, in
originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens
Verwerkingsmethode:

Volle, langharige kwast of een kortharige, niet-pluizende
vachtroller.

Type verdunning:

Gebruiksklaar voor kwast of roller.

Percentage verdunning:

Niet verdunnen

Aanbevolen laagdikte:

100 - 120 micron droog

Laagopbouw:

3 - 4 lagen aanbrengen

Applicatie condities:

Min. 10°C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende ventilatie
tijdens het aanbrengen en drogen van de lak

Schoonmaken gereedschap:

Met ruim water

Behandeling algemeen
De lak voor gebruik grondig doorroeren. Bij verwerking met een roller volle lagen aanbrengen.
Trae-Lyx Parketlak goed en gelijkmatig over de vloer verdelen en geen plasjes achterlaten.
Door het melkachtige uiterlijk ontstaan tijdens het rollen wittige waasplekken in de natte lak die tijdens
de droging verdwijnen. Binnen een half uur na aanbrengen vloeit de lak strak uit en ontstaat een
heldere, blanke laag. Een slijtvast laksysteem dient uit minimaal 3 lagen van elk
10 – 12 m² per liter te bestaan.
Onderhoud
Trae-Lyx Parketlak dient onderhouden te worden met de Trae-Lyx onderhoudsmiddelen.
Alkalische reinigingsmiddelen zullen uiteindelijk de laklaag aantasten.
Bijzonderheden
NIET gebruiken op zuur/ vochtuithardende PU-lakken.

