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De informatie op deze bladen wordt te goeder trouw meegedeeld.  Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons gecontroleerd 
kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys  niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of ongelukken die zouden kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

 

PRODUCT DATA  FASSILUX  
 
  

OMSCHRIJVING 
Solventgedragen hoogglanslak op basis van soya-alkydharsen. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Gemakkelijk uit te strijken - sneldrogend - uiterst duurzaam - hoog vaste stof gehalte - geeft 
een harde doch soepele film. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Afwerkingslak voor binnen- en buitenhoutwerk. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Glanzend (glansgraad 60°: >90%) 
Kleur: Wit + kleurenkaart + kleuren Mathymix 
Massa: 1,17 - 1,20 g/cm³ (wit) 
Vaste stof gehalte: In volume: 70 - 72% (wit) 

In gewicht: 77 - 79% (wit) 
Aanbevolen laagdikte: Natte film:  50 micron (verbruik: 20 m²/l) 

Droge film:  35 micron (verbruik: 20 m²/l) 
Vlampunt: >39°C 

 
VOC-gehalte  
Gebruiksklaar mengsel: 300 g/l max. 
Categorie: A/d 
EU grenswaarde: 300 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: ± 4 uur 
Hanteerbaar: ± 8 uur 
Overschilderbaar: 24 uur 
Uitgehard: ± 1 week 

 
Rendement 
Theoretisch: ± 20 m²/l per laag 
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
Voor uiterst verzorgd schilderwerk 2 lagen Fassiprim aanbrengen en telkens iedere laag fijn-
schuren. In sommige gevallen kunnen de 2 lagen Fassiprim vervangen worden door één dik-
ker aangebrachte laag Fassicoat. Voor buitenwerk is een impregnatie van kaal of ontbloot 
hout met Adex aangewezen. 

 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Niet verdunnen. 
  
Roller: Niet verdunnen. 
  
Luchtspuit: Niet verdunnen. 
  
Airless spuit: Nozzle: 09 - 013 / Druk: 180 bar. 

Niet verdunnen. 
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PRODUCT DATA  FASSILUX  
 
 

Reinigen: White spirit of Thinner 22 
 

APPLICATIE CONDITIES 
Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. 
Minimum applicatietemperatuur: 10°C.  Luchtvochtigheid: max. 80% RV.

 
OPMERKINGEN 
Fassilux moet in dunne lagen uitgestreken worden.

 
VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 
 
 


