
 TECHNISCHE FICHE 

lak satijn 

Omschrijving 

Moderne decoratieve satijnglanzende lakverf voor binnen en buiten met hoge dekkracht. Geschikt als 

afwerkingslaag voor hout en metaal. De verf bezit een soepele verwerkbaarheid en snelle droging. 

Door de soepelheid van de verf zal scheuren of barstvorming niet optreden bij normaal gebruik. 

 

Ondergrond 

Geschikt voor: hout en metaal. Deuren, vensters, verwarming, plinten, luiken, hekken,…  

 

Voorbereiding 

Toepassen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Niet hechtende delen verwijderen. 

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen. Voorbehandelen met primer surfacer project, zeker 

op kale en de herstelde plekken. 

- Slecht hechtende verf wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is, de oude lagen volledig 

verwijderen. Daarna ontvetten met verdunde ammoniak (9 delen water en 1 deel ammoniak), 

schuren en ontstoffen. Solventgedragen primer surfacer project aanbrengen. 

- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met verdunde ammoniak. Mat schuren en 

ontstoffen. Solventgedragen primer surfacer project aanbrengen. 

- Vette ondergrond: afwassen met verdunde ammoniak. Mat schuren en ontstoffen. Solventgedragen 

primer surfacer project aanbrengen. 

 

Gebruik 

Goed omroeren voor gebruik. Gebruiksklaar.  

Niet gebruiken onder de 8° C. 

Aanbrengen met borstel of lakrol in 2 lagen 

Na elke laag lichtjes opschuren en stofvrij maken. Schilder in dunne lagen en hanteer de droogtijd. Te 

dikke lagen  vertragen de droging. 

 

Droogtijd 

Kleefvrij: na 5 à 6 uur 

Overschilderbaar: na 24 uur 

 

Reinigen materiaal 

Het gereedschap schoonmaken met white spirit, onmiddellijk na gebruik.  

 

Rendement (indicatief) 

10-15 m²/l per laag afhankelijk van de ondergrond.  



 TECHNISCHE FICHE 

lak satijn 

Verpakking 

0,75l – 2,5l – 5l – 10l  wit 

0,75l – 2,5l 9 kleuren 

 

Opslag 

12 maanden houdbaar in de originele ongeopende verpakking, op een droge en frisse plaats.  

Vorstvrij bewaren. 

 

Veiligheid 

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, 

open vuur en andere ontstekingsbronnen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Gebruik bij 

het verwerken van het product steeds de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Restanten niet 

in de gootsteen laten wegvloeien. Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een 

erkend inzamelbedrijf.  

 

Fysische eigenschappen 

Uitzicht Satijnglans 

Bindmiddel Alkydhars 

Pigment Rutiel titaandioxide, minerale vulmiddelen 

Oplosmiddel white spirit 

Densiteit (kg/l) 1,40 (+/- 0,05) voor wit 

Glansgraad tussen 35 en 70 @60°  

 

EU-VOS grenswaarden 

EU-VOS grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 300 g/l (2010).  

Dit product bevat minder dan 300 g/l VOS. 


