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LAK PU-A SATIN 
 
TOEPASSING 
Zijdeglanzende, krasvaste lak op waterbasis voor het afwerken van hout en metaal. Reukarm, 
sneldrogend, perfecte vloeiing, goed reinigbaar en huidvetten bestendig. Voor binnen. 
 
ONDERGRONDEN 
Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren.  

 Hout, kunststof, MDF, non-ferrometalen etc. voorbehandelen met Van Schildt Multiprimer.  

 Onbehandelde bloedende houtsoorten als merbau en meranti, voorbehandelen met een 
isolerende primer.  

 Metaal voorbehandelen met een roestwerende menie. Daarna een tussenlaag Van Schildt 
Multiprimer aanbrengen. 

 
RENDEMENT 
± 15m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode. 
 
DROOGTIJD (bij 23°C en relatieve vochtigheid 65%) 
Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 1 uur.  
Overschilderbaar na ca. ± 6 uur. 
 
APPLICATIE 
Alleen verwerken boven de 8ºC. Voor gebruik goed oproeren. . In 1 of 2 lagen dekkend aanbrengen 
met acryllakroller of –kwast. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tussen de verflaag 
licht schuren en zorgvuldig stofvrij maken. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Verdunning: water. 
Gereedschap reinigen met water. 
 

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit) 

Bindmiddel:   Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-Alkydemulsie 

Pigmenten:   Rutiel titaandioxide en matteringsmiddel 

Oplosmiddel:   Water 

Vaste bestanddelen:  35% v/v 

Soortelijk gewicht:  ca. 1,20 g/ml 

Aanbevolen laagdikte:  Droge laagdikte / laag ca. 23 micrometer  

    Natte laagdikte / laag ca. 67 micrometer 

Glansgraad:   Zijdeglans, 35-50% @ 60° 

Verdunning:   Water 

Gevarenklasse:  zie MSDS 

Reinigen gereedschap:  Water en zeep 

ALGEMEEN 

Vorstvrij opslaan en vervoeren. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Dit product is 

huidvettenbestendig. Bij huidvettenbestendigheid van verflagen dient rekening te worden gehouden 

met de aard van de vervuiling van het oppervlak en de blootstellingstijd. Regelmatig reinigen met een 

geschikt middel verlengt daarbij de levensduur van de verflaag. 

RESTANTEN 

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.   

Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde 

datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden 

ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de 

technische merkbladen van dit product te vervallen. 


