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1K INDUSTRIELACK 
Sneldrogende lak 

 
DEFINITIE Eén componenten sneldrogende alkyde hoogglans lak, 

solventgebaseerd. 
BESTEMMING * Bescherming en verfraaiing van metalen voorwerpen die snel weer 

in gebruik moeten genomen worden en van industriële uitrustingen 
die verhandeld moeten worden.  
* Aanbevolen voor de behuizingen van landbouwvoertuigen, 
werfgereedschappen en uitrustingen voor openbare werken in een 
stedelijke, landelijke of industriële omgeving met beperkte 
luchtverontreiniging.  
* Voor nieuwbouw en renovatie. 

ONDERGRONDEN * Ferro metalen behandeld met een van de volgende roestwerende 
primers: ZINKPHOSPHAT PRIMER, FERROPRIMER, PRIMAIRE 
ANTICORROSION PZ, PRIMAIRE ANTICORROSION P2C, 
EPOMAIL METALLGRUND, PRIMAIRE EPOXY PZ.  
*Non ferro metalen (verzinkt en Electro verzinkt staal ) behandeld 
met: EPOCRYL HAFTPRIMER of 2KPU INDUSTRIE FOND L12777 
* Oude al behandelde ondergronden in goede staat 

VOORNAAMSTE 
EIGENSCHAPPEN 

- Zeer goede weersbestendigheid en bestand tegen industriële 
pollutie. 
- Goede weerstand tegen oliën en vetten 
- Duurzaam 
- Sneldrogend 
- Kleurvast 
- Kleuren bevatten geen loodhoudende pigmenten  

IDENTIFICATIE  
 

Classificatie: 
Hars: 

Uitzicht van de droge verffilm:  
Droog stofgehalte in gewicht: 
Droog stofgehalte in volume 

Densiteit 
Viscositeit bij 20°C 

 Flash point:  
Droging bij 20°C, 60% RV en 

40 µm droog 
Aanbevolen laagdikte: 

Theoretisch rendement: 

AFNOR NF T36-0005 Familie I klasse 4a 
Alkyde 
Strak, Glanzend (verkrijgbaar in zijdeglans op aanvraag)  
58± 3 %  
45± 3 %  
tussen 1.00 en 1.20 afhankelijk van de kleur  
180 s Ford Din 4 cup 
> 21°C  
Stofvrij: 15 minuten 
Droog voor aanraking: 30 minuten 
40-80 microns droog 
10 ± 1,0 m²/kg bij 40 µm droog op vlak ondergrond en zonder verlies.

VERWERKING Verwerken conform de geldende normen voor dit type producten. 
VOORBEREING VAN DE 
ONDERGROND 

De te schilderen oppervlakten moeten zuiver zijn en volledig droog. 
Vuil, oude niet hechtende verflagen en vetsporen verwijderen door 
ontvetten, schuren of zandstralen, ontstoffen en reinigen. 
Roest, walshuid of oude verflagen bij voorkeur zandstralen of 
gritstralen tot een minimum norm SA2 en indien stralen niet mogelijk 
is door schuren tot een norm St3. 
Oude verflagen in goede staat die overschilderd moeten worden 
schuren of borstelen met een stalen borstel om de hechting te 
bevorderen; vervolgens reinigen en afstoffen. 
Geschuurde en/of gezandstraalde oppervlakken moeten onmiddellijk 
na de voorbehandeling geschilderd worden. 
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APPLICATIE 
Aanbevolen lagen: 1 tot 2 lagen met een laagdikte van 30-40 microns droog in functie van de vereiste 
weerstand.   
       
APPLICATIE Materiaal Verdunning 
  Kwast op kleine 

oppervlakte 
Tussen 0 en 10 % verdunning L-20481  

 Rol op kleine oppervlakte  
 Pneumatisch pistool Tussen 5 en 20 % Synthetische thinner.  
 Airless spuitinstallatie  
 
REINIGING VAN HET 
MATERIAAL 

SYNTHETISCHE THINNER  

OVERSCHILDERBAAR Binnen de 24 uren met zichzelf product of nat in nat.  
AANBEVELINGEN Omgevingsomstandigheden: 

* De verwerkingstemperatuur en deze van de ondergrond moeten 
tussen de 10°C en 35°C liggen. 
* Niet condenserende oppervlakte: De temperatuur van de 
oppervlakte en  die van de omgeving moeten minstens 3°C hoger 
liggen dan het douwpunt. 
* De relatieve vochtigheid moet lager liggen dan 75 % 

KLEUREN RAL, DB, AFNOR, Alle Robin Mix kleurenwaaier kleuren, Andere 
kleuren op aanvraag. 
Bestaat in glanzend of zijdeglans 

 
 
VERPAKKINGEN ¾ liter 25 kg 
 2,5 liter 20 liters 
 
 
BEWARING 1 jaar in gesloten en ongeopende verpakking. 

Opslag in een goed geventileerd lokaal met temperaturen die 
schommelen tussen de + 5 en + 35°C. 

HYGIENE, VEILIGHEID EN 
TRANSPORT 

Raadpleeg onze MSDS 
Voc : Maximale EU waarde (cat IIA/i): 500g/l(2010) 
1K industrielack: verf + verdunning: 492g/l  

 
 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle 
informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en 
behandeling van de ondergronden vereisen. 
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