
LACK MATT 

  
 

 
 
 
 

Uitgerekte lakverf, fluweelachtige mat, hoge duurzaamheid, met polyurethaan 
acrylharsen op waterbasis. 

   
Hoogwaardige verfraaiing van muren, binnen plafonds en schrijn‐ en timmerwerk. 
Speciaal voor intens gebruik 
Nieuwbouw en renovatie  
 
Voor muren en houtwerk 
Zuiverende werking 
Sublimeert de intensiteit van de kleuren 
Bestending, ideaal voor elke leefruimte 
Goed dekkend 
Afwasbaar 
 
AFNOR NF T 36‐005 : Famille I – Classe 7b2 / 4a 

 
 
 
 
 
 
 Licht smeuïge verf 
 
  1,33 kg/L 
 
 In volume : 31% (+ 2%) 
 In gewicht : 51% (+ 2%)  
 
 EU limietwaarde voor dit product (cat. A/a) : 30 g/L (2010). 
 Dit product bevat maximaal 29 g/L COV 
 
  Strak 
 
  <7 onder 85°, licht fluweelachtig mat 
 
 Ongeveer 14 m²/L, naargelang de aard van de ondergrond en de  
  verwerkingswijze  
 
  
 Droog:  2 uren 
 Overschilderbaar : 5 uren 
 
 
 128 kleuren van de kleurenkaart 
 
 1L en 2,5L 
  
 24 maanden in de oorspronkelijke verpakking, ongeopend. 
 Vorstvrij en koel bewaren.  
 

BESCHRIJVING EN BESTEMMING VAN HET PRODUCT 

TECHNISCHE FICHE 
Februari 2019 

Annuleert en vervangt elke voorgaande fiche 

 

Omschrijving : 

Toepassing : 

Eigenschappen :  

Classificatie : 

TECHNISCHE INFORMATIE 

Uitzicht van de pot: 

Soortelijke massa : 

Droge stofgehalte : 

COV : 

Uitzicht van de film : 

Glansgraad : 

Rendement : 
(volgens de norm NF T 30-073) 

Droogtijd : 
(bij 20°C en 65% H.R.) 

Kleuren : 
 
Verpakking : 
 
Houdbaarheid : 
 



LACK MATT 

Voorbereiding van het product :  

Gereedschap :  

Reiniging van het gereedschap :  

Verwerkingsvoorwaarden :  

Ondergrond:  

Voorbereiding van de ondergrond :  

Applicatiesysteem :  

Gebruiksvoorwaarden :  

Hygiëne en veiligheid :  

De fysisch‐chemische gegevens in deze fiche gelden voor het witte product. 
De vermelde VOS‐waarde is de waarde voor het gebruiksklare product, na kleuring, verdunning… met de producten van ons gamma. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mengsels die 
zijn gemaakt met andere producten die in de handel beschikbaar zijn en waarvoor wij het werkelijke VOS‐gehalte niet kennen. Dit productinformatieblad is bedoeld om onze klanten te informeren over de 
eigenschappen van ons product. De inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit na te gaan of het product aangepast is aan de aard en aan de toestand van de ondergrond 
en over te gaan tot representatieve tests. De klant wordt geacht te controleren of dit productinformatieblad niet werd vervangen of gewijzigd door een recentere versie. Wij garanderen de constante kwaliteit 
van onze producten, doch kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassingen ervan. 
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   Kast, rol : Gebruiksklaar. Verdunning mogelijk tot 5% met water. 
   Pistool: verdunning mogelijk van 0 tot 10% in volume met water  

 
    Mengen alvorens aan te brengen 

 
   Speciale kwast voor acryllak 
   Rol speciaal voor acryllak: Microvezels 5 of 10mm 
   Pistool 

 
   Water 
 
   Conform de norm DTU 59.1 
 
   Etat et qualité conformes au DTU 59.1 
 
• Onbehandeld :                 Ondergronden op basis van hydraulische bindmiddelen 

Afgeleiden op basis van (niet vochtwerende) pleisterkalk 
Hout en afgeleiden van hout (op een aangepaste primer), behalve hout met 
bijzondere inhoudsstoffen (teak, iroko, doussié, western red cedar, …) 
 

• Behandeld :   De hierboven vermelde ondergronden, behandeld met een 
 hechtende verf Andere ondergronden, ons raadplegen  

 
  Volgens de regels van de kunst en de norm DTU 59.1, aangevuld met 
  specifieke voorbereidingen naargelang de afwerking: 
 
• Onbehandelde ondergrond : Hout en afgeleiden indien nodig ontvetten met een 

 epoxyverdunner alvorens de grondverf aan te brengen de grondverf licht 
schuren 

• Behandelde ondergrond: Hoogglans‐ en zijdeglansoppervlakken schuren 
 

Volgens DTU 59.1 zijn voorbereidingswerken te overwegen afhankelijk van 
de gewenste afwerking. 

*Raadpleeg de technische fiche 
 
Het gebruikte schildergereedschap, het licht en de kleuren in de omgeving 
kunnen de oorspronkelijke kleur beïnvloeden. De ondergrond moet perfect 
vlak en zonder onregelmatigheden zijn. 
 
Niet als gevaarlijk geklasseerd product. Raadpleeg de veiligheidsgegevens. 
 

 
 

Ondergrond Metalen en andere compatible ondergronden 

Primer 

1 laag WALL PRIMER*  of een aangepaste primer indien nodig (metaal, hout, waterafstotende 
platen, …) 
De primer kan getint worden om de algehele dekking te verhogen, rekening houdend dat dit een lichte invloed  
hebben op de uiteindelijke tint. 

Afwerking 2 lagen LACK MATT 

VERWERKINGSADVIES 

Verdunning :  


