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MEUBELLAK eXtra
eXtra sneldrogend

Sneldrogende hoogwaardige watergedragen meubellak voor binnen.
Toepassing:

Meubellak eXtra is ontwikkeld voor binnen toepassing op meubelen. Geschikt voor
alle zacht- en hardhouten meubelen zoals tafels, kasten, stoelen en andere
meubelen. Meubellak eXtra is een waterverdunbare polyurethaan acrylaathars lak
met goed standvermogen en zeer hoge slijt- en stootvastheid. Meubellak eXtra is
blank verkrijgbaar in de glansgraden extra mat, zijdeglans en glans. Daarnaast ook in
vele trendy dekkende krijtmatte kleuren. Meubellak eXtra is sneldrogend, geurarm,
waterafstotend, niet vergelend en bestand tegen intensief gebruik. Meubellak eXtra
laat zich makkelijk en snel verwerken. Meubelolie en Parketolie eXtra kunnen
overschilderd worden met Meubellak eXtra.

Verwerking:

Meubellak eXtra goed doorroeren voor gebruik en niet verdunnen. Het hout moet
droog en schoon zijn. Reeds behandeld en nieuw hout opschuren met middelgrof
schuurpapier. Nieuw hout voorzien van minimaal 3 lagen Meubellak eXtra, bij
onderhoud volstaat 1 laag. Aanbrengen met een acrylkwast of -roller in de
lengterichting van het hout. Nooit nastrijken in reeds drogende lak. Op onbekende
ondergronden is het aan te bevelen om eerst een proef op te zetten om de hechting
te controleren. Tips: Verbruik per laklaag 100 ml Meubellak eXtra voor 1 m².
zodoende bent u verzekerd van een mooie uitstraling en optimale bescherming.
Ventileer goed tijdens applicatie, maar zet geen ramen of deuren tegenover elkaar
open. Dit voorkomt het opdrogen van aanzetten.

Reiniging
gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

Droogtijd:
Levensduur:
Verbruik:
Kleur:
Finish:
Verpakking:

Eigenschappen
Al na 50 minuten kan volgende laag worden aangebracht. Voorzichtig belastbaar na 3
uur. Volledig belastbaar na 4 dagen.
Vele jaren, afhankelijk van belasting en laagdikte.
Per liter circa 10m², afhankelijk van de ondergrond.
Blank transparant of in tal van dekkende krijtmatte kleuren.
Blank transparant verkrijgbaar in extra mat, zijdeglans of glans. Meubellak krijtmat
geeft een matte finish.
750ml

Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.

