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Systeemlak

Strakke vloeiing

Hoge dekkracht

Goed schuurbaar

Gemakkelijke verwerking
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Gesiliconiseerde voor- en aflak voor buiten 
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Omschrijving

Eigenschappen

Toepassing

Verpakking 

Technische gegevens

Applicatiemethode 
Verwerkingsomstandigheden 
 
 
Verdunning 
Geadviseerde laagdikte per laag 
Droging bij 20 °C, 65% RV en 
een natte laag van 75 micron 
 
Rendement 
Dichtheid 
Vaste stofgehalte 
Vlampunt 
Glansgraad 
Vloeiing 
Elasticiteit 
Overschilderbaarheid 

Dekkracht 

Reinigbaarheid 
Buitenduurzaamheid 
 
 
 

Kleur

Houdbaarheid
Werkschema
1100-3

Glazol vls systeemlak  

Kwast, lakroller

Verwerkingstemperatuur: 10-30 °C

Relatieve luchtvochtigheid: max 85%

Ondergrondtemperatuur 3 °C boven dauwpunt

Verdunnen met maximaal 5% Vuratine (terpentine, white spirit).

Droog: 45 micron komt overeen met Nat: 75 micron

Stofdroog: na 4 uur  

Kleefvrij: na 6 uur

Overschilderbaar: na 16 uur 

12-14 m2 per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond

Wit product: 1,30 kg/l

Wit product: ca. 80 % (m/m)/ca. 66 % (v/v)

40 °C

Zijdeglans; 40 GU/60° (na ca. 14 dagen)

Uitstekend

Goed

Uitstekend toe te passen als voor- en aflak op goed hechtende alkydverven. Kaal hout 

gronden met Glazol grondlak of Glazol vls systeemlak, verdund met max. 5% Vuratine. 

Overschilderbaar met Glazol vls systeemlak, Glazol xtd hoogglanslak, Glazolux hoog-

glanslak, Glazol matglans kv en watergedragen lakken.

Bij gebruik van voltoonkleuren als helder rood, geel en blauw voorlakken met Glazol vls 

systeemlak, 1:1 gemengd met wit.

Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Minimaal 3-5 jaar. De buitenduurzaamheid van het systeem wordt sterk bepaald door 

de ondergrondbehandeling, de constructie- en materiaaleigenschappen van het te 

schilderen object, de kwaliteit van verlijming en de beglazing. Gebreken in constructie 

etc. dienen tijdig hersteld te worden. Houten geveltimmerwerk, zoals ramen, deuren en 

kozijnen dienen te voldoen aan de meest recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk). 

Glazol vls systeemlak als aflak toepassen in een periodeschema, waarbij het  

schilderwerk iedere 2 tot 3 jaar wordt geinspecteerd en gebreken worden hersteld.

Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld. In 

donkere ruimtes kan het product vergelen (donkervergeling).

Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten verpakking.

Zie merkblad (op aanvraag)

  Een luchtdrogende, halfglanzende voor- en aflak voor buiten op basis van  

gesiliconiseerde alkydharsen. 

– Gemakkelijke verwerking

– Strakke vloeiing

–  Hoge dekkracht, prima kantendekking

– Volgende dag goed schuurbaar

– Prima buitenduurzaamheid

– Goede drogingseigenschappen

– Vochtregulerende eigenschappen

– Geschikt als onderhoudsverf in een periodeschema

– Indien gewenst af te dunnen met max. 5% white spirit

  Glazol vls systeemlak kan buiten uitstekend worden toegepast als voorlak op gegrond 

houtwerk én op de juiste wijze voorbehandeld metaalwerk en kunststof (zie Werkschema). 

Glazol vls systeemlak is als aflak prima toe te passen in een periodeschema.

 1 en 2½ liter


