Glazol xtd Hoogglanslak
Hoogglanzende, gesiliconiseerde lak met een
uitstekende buitenduurzaamheid

d
t
x
l
o
k
z
a
l
a
l
s
n
G
a
l
g
g
o
Ho

ns
a
l
g
lle
o
b
e,
ng
i
i
Hog
e
o
e vl
d
e
ing
o
k
g
r
r
e
rw
Zee
e
v
ijke
l
e
k
ak
m
e
G
ng
i
g
o
dr
a
m
Pri

Verffabriek H. de Vos & Zn. bv
Saturnusstraat 15-17, 2516 AD Den Haag
Telefoon 070 347 36 31
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Den Haag / Haarlem / Brummen

Glazol vsv Hoogglanslak
Glazol xtd Hoogglanslak

Glazol vsv
Hoogglanslak
Glazol xtd
Hoogglanslak
4-Seizoenen aflak
Voor buiten

Gesiliconiseerd
Voor buiten

Omschrijving

Omschrijving
Eigenschappen
Eigenschappen

Toepassing

Toepassing
Verpakking
Verpakking

Een luchtdrogende, hoogglanzende lak voor buiten, speciaal ontwikkeld voor 4-seizoenen
onderhoud.
Een luchtdrogende, hoogglanzende lak voor buiten op basis van een unieke combinatie
– Uitstekende
drogingseigenschappen
bij lagere temperaturen
van
gesiliconiseerde
alkydharsen.
– Hoge, bolle glans
– Perfecte vloeiing
Uitstekende buitenduurzaamheid
– Goede buitenduurzaamheid
Hoge, bolle glans en langer glansbehoud
– Kras- en slijtvast
Zeer
goede vloeiing
– Gemakkelijk
te verwerken
Hoge
dekkracht
– Hoge
dekkracht
– Ook bij ‘normale’
temperaturen prima toepasbaar
Gemakkelijke
verwerking

–
–
–
–
–
– Prima droging
Glazol vsv
hoogglanslak
kan buiten
uitstekend
worden
– Indien
gewenst
af te dunnen
met max.
5% white
spirittoegepast op gegrond houtwerk én op
de juiste wijze voorbehandeld metaalwerk en kunststof (zie Werkschema).
Door de uitstekende drogingseigenschappen verlengt een verfsysteem met Glazol vsv
Glazol xtd hoogglanslak kan buiten uitstekend worden toegepast op gegrond en
hoogglanslak en Glazol vsv grondlak het seizoen voor buitenonderhoud en vermindert de
voorgelakt
houtwerkvan
én het
op juiste
wijze voorbehandeld metaalwerk en kunststof.
kans op verregenen
schilderwerk.
½,en
1 2½
en 2½
1
literliter

Technische gegevens
Technische gegevens
Applicatiemethode
Applicatiemethode
Verwerkingsomstandigheden
Verwerkingsomstandigheden

Verdunning
Verdunning
Geadviseerde
laagdikte per laag
Geadviseerde laagdikte per laag
Droging bij 20 °C, 65% RV en
Droging bij 20 °C, 65% RV en
een natte laag van 75 micron
een natte laag van 75 micron
Rendement
Droging bij 5 °C, 90% RV en
een natte laag van 75 micron
Dichtheid
Vaste stofgehalte
Rendement
Vlampunt
Dichtheid
Glansgraad
Vaste stofgehalte
Vloeiing
Vlampunt
Elasticiteit
Glansgraad
Overschilderbaarheid
Vloeiing
Elasticiteit
Dekkracht
Overschilderbaarheid
Reinigbaarheid
Dekkracht
Buitenduurzaamheid
Reinigbaarheid
Buitenduurzaamheid

Kleur
Kleur
Houdbaarheid
Houdbaarheid
Werkschema
Werkschema

1580-3
1580-4
1550-2

Kwast, lakroller
Kwast, lakroller
Verwerkingstemperatuur:
10-30°C°C
Verwerkingstemperatuur: 0–25
Relatieve luchtvochtigheid:
luchtvochtigheid: max
max 85%
85%
Ondergrondtemperatuur 33 °C
Ondergrondtemperatuur
°C boven
boven dauwpunt.
dauwpunt De viscositeit van de verf kan binnen de
temperatuurrange
van 0–25
°CVuratine
enigszins(terpentine,
variëren. white spirit)
Verdunnen
met maximaal
5%
Strijkklaar
Droog: 45 micron komt overeen met Nat: 75 micron
Droog: 45 micron komt overeen met Nat: 75 micron
Stofdroog: na 4 uur
Stofdroog: na 2 uur
Kleefvrij: na 6 uur
Kleefvrij: na 4 uur
Overschilderbaar:
na 16
16 uur
uur
Overschilderbaar: na
12-14
m2 per
liter,uur
afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond
Stofdroog:
na 3½
Kleefvrij:
na 61,28
uur kg/l
Wit
product:
Overschilderbaar:
na%16
uur
Wit
product: ca. 80
(m/m)/ca.
67 % (v/v)
2
12-14
40
°C m per liter, afhankelijk van o.a. zuiging en aard van de ondergrond
Wit product: 1,25 kg/l
Hoge, bolle glans; >80 GU/20°
Wit product: ca. 76 % (m/m) / ca. 59 % (v/v)
Uitstekend
40 °C
Zeer
goed >80 GU/20°
Hoogglans;
Aanbevolen
Uitstekend wordt bestaande verflagen voor te lakken met Glazol vls systeemlak.
Goed
Bij
gebruik van voltoonkleuren als helder rood, geel en blauw voorlakken met
Aanbevolen
wordt om bestaande
verflmet
agenwit.
voor te lakken met Glazol vsv grondlak. Alvorens af
Glazol
vls systeemlak,
1:1 gemengd
te lakken
de grondlaag
fijn
schuren, b.v.
met 3M Softback Super Fine.
Goed
te reinigen
met de
gebruikelijke
reinigingsmiddelen.
Bij gebruik van voltoonkleuren als helder rood, geel en blauw voorlakken met Glazol vsv
Minimaal 7 jaar. De buitenduurzaamheid van het systeem wordt sterk bepaald door
grondlak in bijpassende dekkende kleur.
de ondergrondbehandeling, de constructie en materiaaleigenschappen van het te
Goed te reinigen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
schilderen
kwaliteit van verlijming
beglazing.
Gebreken
in constructie
Minimaal 5object,
jaar. Dedebuitenduurzaamheid
van en
hetde
systeem
wordt
sterk bepaald
door de
etc.
dienen
tijdig
hersteld
te
worden.
ondergrondbehandeling, de constructie en materiaaleigenschappen van het te schilderen
object, de
kwaliteit van verlijming
en de beglazing.
constructie
etc. dienen
tijdig
Houten
geveltimmerwerk,
zoals ramen,
deuren en Gebreken
kozijnen, in
dienen
te voldoen
aan
hersteld
worden.
de
meestterecente
eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk).
Houten
geveltimmerwerk,
zoals
ramen, deurenofen
kozijnen
te voldoen
aan de
Wit
en de
kleuren uit De Vos
kleurencollectie
evt.
volgensdient
passend
voorbeeld.
In meest
recente eisen van KVT (kwaliteit timmerwerk).
donkere ruimtes kan het product vergelen (donkervergeling).
Wit en de kleuren uit De Vos kleurencollectie of evt. volgens passend voorbeeld. In donkere
Tenminste 12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed
ruimtes kan het product vergelen (donkervergeling).
gesloten
verpakking.
Tenminste
12 maanden, indien opgeslagen op een koele, droge plaats in goed gesloten
Zie
merkblad (op aanvraag)
verpakking.
Zie merkblad (op aanvraag)

