Jachtlak
Beschrijving
Golden Wave klassiek gestookte Jachtlak is een blanke jachtlak met een hoge bolle glans op basis
van natuurlijke grondstoffen. Golden Wave klassiek gestookte Jachtlak heeft een zeer goede glansbehoud, een uitstekende water- en weersbestendigheid, een hoge krasvastheid en is zeer elastisch.
Toepassing
Op alle houten delen van een schip, welke voorzien moeten worden van een hoogglanzende blanke
lak. Voor alle houtsoorten die aan zware weersomstandigheden worden blootgesteld en toch hun
mooie hoge bolle glans moeten behouden, zoals voordeuren en tuinmeubelen.
Eigenschappen
Glansgraad:

hoge bolle glans

Dichtheid (20 C):

0,94 kg/l

Vaste stofgehalte:

ca. 54 gew.%

Krasvastheid:

zeer goed

Elasticiteit:

zeer goed

Slagvastheid:

zeer goed

Zeewaterbestendig:

zeer goed

Verbruik:

ca. 10 m²/l

Viscositeit:

ca. 3 P (20 ºC; Brookfield)

Vlampunt:

> 40 ºC

Verwerkingstemp:

tussen 10 en 30 ºC.

Stofdroog:

na 2 à 3 uur bij 20 ºC en 65% RV.

Kleefvrij :

na 8 à 10 uur bij 20 ºC en 65% RV.

Schuurbaar:

na minimaal 24 uur bij 20 ºC en 65% RV kan met water
geschuurd worden

Overschilderbaar:

na minimaal 24 uur doch binnen 1week bij 20 ºC en 65%
RV. Hierna dient de laag eerst aangeschuurd te worden.

Doorgehard:

na 1 week bij 20 ºC en 65% RV.

Verpakking:

in 500 ml en 1 liter verpakkingen

Houdbaarheid in de bus:

minimaal 1 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25 ºC,
in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens
Verwerkingsmethode:

kwast of roller

Type verdunning:

terpentine

Aantal lagen :

minimaal 3 à 4 lagen

Schoonmaken gereedschap:

terpentine

Behandeling algemeen
De ondergrond dient schoon, vrij van stof, olie en vet te zijn.

Behandeling nieuw hout
Op nieuw hout tenminste 3 à 4 lagen aanbrengen. Voor de eerste laag dient de jachtlak met ca. 15%
terpentine verdund te worden. Na drogen dient een tweede laag aangebracht te worden. Na goed
doordrogen dient eerst met water en waterproof schuurpapier geschuurd te worden. Hierna al het stof
verwijderen en goed laten drogen alvorens een volgende laag aanbrengen. Door deze bewerking steeds
te herhalen verkrijgt het lakwerk de mooie bolle glans.
Behandeling oude ondergrond
Loszittende delen verwijderen en eerst behandelen met een laag verdunde jachtlak.
Oude intacte verflagen goed aanschuren. Hierna verder behandelen zoals beschreven onder
"behandeling nieuw hout".

