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Omschrijving 
 

Kras- en slijtvaste aflak op terpentinebasis, voor binnen en 
buiten. 
 

Belangrijkste  
eigenschappen 

 Sneldrogend 
 Stoot- en slijtvast 
 Hoge dekkracht 
 Uitstekende vloei 
 Goede buitenduurzaamheid  

 
Toepassingen Uitstekend geschikt voor het aflakken van gevel-timmerwerk, 

kozijnen, deuren, multiplex, boeiboorden, constructies, luifels, 
stalen voorbehandelde onderdelen, etc. 
 

 
PRODUCTINFORMATIE 
 

 

Bindmiddel Gemodificeerde PU-Alkydhars  
 

Theoretisch rendement Ca. 14 - 16 m² per liter, bij 70 µm natte laagdikte. 
 

Glansgraad 
 

Zijdeglans 

Houdbaarheid  Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. 
 Koel, droog en vorstvrij bewaren.  

 

 
VERWERKINGSGEGEVENS 
 

 

Verwerking Kwast en roller. 
 

Droging bij 20°C / 
75 µm natte laagdikte  

 Na ca. 1 uur stofdroog 
 Na ca. 2 uur kleefvrij 
 Na ca. 16 uur overschilderbaar 
 Droogtijden kunnen afwijken door weersomstandigheden, 

kleurkeuze en laagdikte. 
 

Verwerkingscondities 
 

 Optimaal > 12°C en luchtvochtigheid < 75%. 
 Voor gebruik goed oproeren. 
 Bij staal rekening houden met dauwpunt en luchtvochtigheid. 
 Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer.  

Industrielak 

Zijdeglans 
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Verdunning 
 

Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentine.  
Voor gebruik goed oproeren. 
 

Reiniging materialen Direct schoonmaken met terpentine. 
 

 
LEVERING 
 

 

Verpakking 0,75 liter en 2,5 liter  
 

Kleur Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System. 
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de 
technische eigenschappen van het product afwijken. 
 

Basis 
 

Wit/basis 1, 3 en 7 

 
SYSTEEM 
 

 

Voorbehandeling    Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. 
 Indien nodig, ontvetten. 
 Niet intacte verflagen verwijderen. 
 Gladde ondergronden opschuren. 
 Waar nodig (schraal) plamuren. 
 Staal gronden met Build Metaal IJzermenie en hout gronden 

met Build Grondverf. 
 

Afwerking 
 

Bestaande intacte verflagen (alkydhars) 
 Grondig reinigen en zorgvuldig schuren. 
 Voor- en aflakken met Build Industrielak.  

of 
 Overgronden met Build Grondverf. 
 Voor- en aflakken met Build Industrielak.  
 Tussen de lagen goed matteren. 

 
Kaal gemaakt hout 

 Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen 
door middel van mechanisch schuren.  

 Gronden met Build Grondverf. 
 Voor- en aflakken met Build Industrielak.  
 Tussen de lagen goed matteren. 

 
 
 

 

 

  


