Glazol wsu Zijdeglanslak
Zijdeglanslak voor binnen
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Verffabriek H. de Vos & Zn. bv
Saturnusstraat 15, 2516 AD Den Haag
Telefoon 070 347 36 31
info@devosverf.nl / www.devosverf.nl
Den Haag / Haarlem / Brummen / Schiedam

Glazol wsu Zijdeglanslak
Glazol wsu
Zijdeglanslak
Nr. 1 in open tijd
Sublieme vloeiing

Omschrijving

Watergedragen zijdeglanzende aflak voor binnen.

Eigenschappen

-

Toepassing

Glazol wsu zijdeglanslak kan binnen worden toegepast op vakkundig voorbehandeld en
gegrond houtwerk, harde kunststof en metaal.

Verpakking

½, 1 en 2½ liter

Nr. 1 in open tijd
Zakt niet bij vol aanbrengen
Uitstekende vloeiing
Prettige verwerking
Hoge dekkracht
Huidvetbestendig
Geen donkervergeling
Perfect eindresultaat
Reukarm

Technische gegevens
Applicatiemethode
Verwerkingsomstandigheden
Verdunning
Geadviseerde laagdikte per laag
Droging bij 20 °C, 65% RV en
een natte laag van 100 micron
Rendement
Dichtheid
Vaste stofgehalte
Glansgraad
Vloeiing
Elasticiteit
Hechting

Overschilderbaarheid
Dekkracht
Reinigbaarheid
Vloeren en trappen
Kleur
Houdbaarheid
Werkschema

1980-2

Kwast, lakroller
Advies op grote vlakken: vol opzetten met lakroller, los ophalen met brede platte kwast.
Verwerkingstemperatuur: 10–25 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 60 – max 85%
Strijkklaar
Droog: 50 micron komt overeen met Nat: 120 micron.
Houtwerk bij voorkeur gronden met Glazol wsf grondlak.
Stofdroog: na ca. 1 uur
Schuurbaar: na 8 uur
Overschilderbaar: na 16 uur
8–10 m2 per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond
Wit product: 1,32 kg/l
Wit product: ca. 57 % (m/m) / ca. 44 % (v/v)
Zijdeglans
Uitstekend
Goed
Goede hechting op:
- met Glazol wsf grondlak voorbehandeld houtwerk.
- vakkundig voorbehandeld en gegrond kunststof en metaal.
Overschilderbaar met Glazol watergedragen en oplosmiddelhoudende lakken.
Hoog
Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
Neem voor toepassing op trappen en vloeren contact op met uw verftechnisch adviseur.
Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld.
Tenminste 6 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.
Zie merkblad (op aanvraag)

