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Master Invisible 2K Lacquer is een hoogwaardige, op water gebaseerde, ultramatte vloerlak ontwikkeld om het hout een rauwe, naakte look te geven. De lak
is op basis van een polyurethaan bindmiddel, dat het oppervlak de textuur van
nieuw geschuurd hout zal geven. Het verhardingsmiddel is een isocyanaat-vrije
verharder. De lak is voorzien van het label voor binnenklimaat dat achteraf zorgt
voor een laaggeurd binnenklimaat.
• 2-componenten vloerlak
•
• Uniek onbehandeld effect
• Geeft het hout een zijdezachte, ademende, flexibele en zelfmattende
afwerking
• Ultra-matte glans
• Geeft het hout een unieke, onzichtbare, onbehandelde look

Toepassingsgebied
Voor het lakken van onbehandelde, nieuwe of nieuw geschuurde houten oppervlakken in lichte
houtsoorten.

Gebruik
Voorbereiden

Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een
gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor
een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren van blank hout een schuurpapier
of een schuurpad met korrel 120-150. Daarna goed stofzuigen. Het oppervlak moet stofvrij, ontvet
en vrij zijn van was. De vloer moet volledig droog zijn voordat de Master Invisible 2K Finish wordt
aangebracht.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken.

Fijnschuren

Grit 100-120.

Behandelen

3 x Master Invisible 2K Lacquer

Verwerking dag 1

Meng de WOCA Pure 2K Verharder met de lak en schud deze grondig voor u deze gebruikt. Laat het
mengsel tien minuten rusten vóór gebruik, zodat de verharder geactiveerd kan worden. Breng met een
verfrol of borstel een laag van het mengsel aan en laat de vloer 2-3 uur drogen. Breng de tweede laag
aan en laat het oppervlak tot de volgende dag drogen. De vloer is na 12 uur geschikt om te worden
geschuurd. Breng per dag maximaal 2 laklagen aan.

Verwerking dag 2

Schuren met korrel 150-220 en grondig stofzuigen voor het aanbrengen van de laatste laklaag. Breng
de laatste laag vers gemengde verharder en lak aan. Als de eindlaklaag aangebracht wordt na meer
dan 48 uur droogtijd, moet de vloer eerst met WOCA Intensiefreiniger gewassen worden en tussentijds
licht opgeschuurd worden.

Opmerking

Water en gekleurde vloeistoffen zoals rode wijn en koffie moeten onmiddellijk worden verwijderd om
vlekken te voorkomen. Als een lichter uiterlijk gewenst is, voeg dan WOCA Invisible White Additive toe.

Droogtijden
Tussen lagen

Approx. 2-3 hours at 20°C and 30-60% RH.

Licht gebruik

Approx. 12 hours at 20°C and 30-60% RH.
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Technische gegevens
Dichtheid

Approx. 1.00-1.10 g/ml.

Drogestofgehalte

Approx. 30-40 %

Duurzaamheid

12M

Verwerkingstemperatuur +15-25°C and approx. 50% air humidity.
Viscositeit

30-35 Sec. DIN Cup 4

Verbruik

8-10 m²/L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak.

Mengverhouding

2 % or 100 ml to 5 L lacquer.

Houdbaarheid na mengenThe mixture must be used within 48 hours. Shake/stir
thoroughly before use.
Reiniging gereedschap

Use water

Bewaren

+10-25°C. Keep out of reach of children. Do not expose to
heat (e.g. sunlight). Store frost-free during winter and cool
during summer.

VOS Max

Dit product bevat max. 85 g VOC/L. De grenswaarde
bedraagt 130 g VOC/L (cat. A/i).

Verpakking

5L

Onderhoud en bijbehorende producten
Wekelijks schoonmaken

Master Cleaner, #684525A

Halfjaarlijks onderhoud

Master Care, Ultramat #684310A

Gerelateerde producten Master Pure 2K Hardener, #690021A
Intensive Wood Cleaner, #551525A
Master Invisible White Additive, #694250A

Contact_Label
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
De vermelde informatie is
gebaseerd op uitgebreide
laboratoriumtesten en in de
praktijk opgedane ervaringen.
Aangezien WOCA veelal
geen invloed heeft op de
omstandigheden waarin het
product wordt gebruikt, kunnen
we enkel de kwaliteit van het
product in kwestie garanderen.
WOCA Denmark A/S is niet
aansprakelijk voor een onjuist
gebruik en/of verwerking van het
product. Aangezien de resultaten
afhangen van de constructie,
de aard van het oppervlak, de
voorbehandeling, temperatuur,
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan
onderhavig product in principe
worden aangemerkt als een
tussenproduct. WOCA Denmark
A/S behoudt zich het recht
voor om het product evenals
de verstrekte informatie zonder
voorafgaande kennisgeving te
wijzigen. Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle
voorgaande versies.

