Update 02/08/13

LAQUE SO SANS ODEUR
Reukarme aflak
DEFINITIE

1 componente hoogglanslak op basis van gewijzigde alkyde harsen
voor een snelle droging en verdunbaar met White Spirit.

TOEPASSINGEN EN

*Bescherming van metalen gebinten en metalen constructies in de
industrie.
*Aanbevolen voor de bescherming van landbouwmachines, enz. ….
*Voor nieuwbouw en renovatie.

ONDERLAGEN

*Corrosiewerende primer: ZPP, PRIMAIRE SO, Epocryl haftprimer,
primaire epoxy SR, 2KPU industrie fond, Epomail Metallgrund.
* Oude ondergronden die vereigbaar zijn met deze lak en zich in goede
staat
bevinden.

EIGENSCHAPPEN

Reukloos : aangenaam in gebruik
Snelle droging indien verdund met white spirit
Mooie lakstand
Lange weerstand buiten
behoorlijke hardheid

VERWERKINGS
GEGEVENS

Alkyde hars fonool gewijzigd
Strak, GLANZEND
59 ± 1 % (44 % in volume afhankelijk van de kleuren)
1.1 ± 0,05 (afhankelijk van de kleuren)
120 sec. FORD cup 4
>21°C.
Stofvrij: 30 minuten
Droog voor aanraking: 1 uur
Overschilderbaar : na 4 uren droging
Potlife 90 minuten
Theoretisch Rendement 10 ± 1,0 m²/kg bij 40 µm droog op vlak ondergrond.

Hars
Uitzicht
Droog stofgehalte
Densiteit van het mengsel
Viscositeit bij 20°C
Flashpoint
Droging bij 20°C, 60% HR
en 40 µm droog

LAQUE SO SANS ODEUR
Reukarme aflak
Deze moet conform de regels van de kust gebeuren.

VERWERKING

De te behandelen oppervlakte vrij maken van alle onzuiverheden, zoals

VOORBEREIDING VAN oude niet hechtende verven, vetsporen… en dit door schrappen,
DE ONDERGROND
borstelen, ontstoffen, ontvetten… Roest, walsheid, oude verflagen en

anderen moeten verwijderd worden bij voorkeur door stralen tot op een
graad SA2 minimaal en als stralen niet mogelijk is door schrappen of
schuren tot op een verzorgingsgraad ST3.

Materiaal
Kwast

VERWERKING

Verdunning
Tussen 0 en 5 % white spirit of synthetische
thinner

Rol
Pneumatisch spuitpistool Tussen 0 en 20 % white spirit of synthetische
thinner
airless

REINIGING

Synthetische thinner of white spirit

KLEUREN

RAL, AFNOR of andere kleuren op aanvraag

OVERSCHILDEREN

Met zichzelf.

AANBEVELINGEN

OPTIMALE VERWERKING:
*De oppervlaktetemperatuur en de omgevingstemperatuur moeten
schommelen tussen de 10°C en de 35°C.
*Ondergrond moet vrij zijn van condensvocht: de temperatuur van de
ondergrond moet minstens 3°C hoger liggen dan het dauwpunt.
*Relatieve vochtigheid lager dan 75 %.

VERPAKKINGEN

2,5li
10li
Andere verpakkingen op
aanvraag
1jaar in de originele ongeopende verpakking.
Bewaren in een droog en goed geventileerd lakaal bij temperaturen
die schommelen tussen de + 5 en + 35°C.

BEWARING

HYGIENE EN VEILIGHEID

Zie onze MSDS

VOC WAARDEN

Maximale EU toegelaten waarden (cat IIA/i): 500gr/li (2010) Laque SO
(verf + verdunner) heeft een waarde van 493gr/li.

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.

