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NAT4100 1-2K NATURAQUA PARKETLACK 
Watergedragen vernis milieuvriendelijk voor de 
parketvloerbehandeling - Transparant 
 
OMSCHRIJVING  
Het kan worden gebruikt als één componentproduct of kan worden geactiveerd met Catalyst 4100-
2K, met de verhouding vernis: katalysator = 10: 1. Respecteert het milieu en de gezondheid van de 
werknemers, op waterbasis en praktisch VOC-vrij. Met PARKETTLACK kunnen zeer hoge 
beschermingsniveaus worden verkregen tegen slijtage, voor traditionele houten vloeren, voor 
geschuurde of om te herstellen vloeren. Hoge prestaties met gemak van één component / 
katalyseerbare technologie. 
 

CHEMISCHE / FYSISCHE KENMERKEN 
Vorm:      - deel A: doorschijnende witachtige vloeistof 

- deel B: transparante vloeistof 
Katalyseverhouding:    A: B = 10: 1 
Temperatuurbereik van toepassing: van +5 ° C tot +30 ° C 
Glans:      glanzend / satijn / ondoorzichtig / diep-ondoorzichtig 
Pot life:     2-3 uur vanaf het mengen 
Stofvrije tijd:     ≈ 30 min 
Droogtijden:     - overschilderbaar ≈ 4 - 6 uur 

- licht verkeer ≈ 24 - 36 uur 
- normaal / zwaar verkeer ≈ 7 - 10 dagen 

Opbrengst:     ≈ 80 - 100 ml / m2 per laag 
Reiniging:     water 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING  
Voorbereiding van steunen 
Schuur het parket om een glad en schoon oppervlak te krijgen, vrij van olie, vet, was, siliconen en 
oude vernissen. Breng NATURA HOLZMASSE BASE aan om de scheur en onregelmatigheden op te 
vullen, en / of om het oppervlak te egaliseren en om de absorptiecapaciteit te homogeniseren. Na 
1-2 uur drogen, schuren met schuurpapier 120-180 korrel. Voor het aanbrengen van de vernis 
voorzichtig stofzuigen en reinigen met een doek. Op een glad en goed geschuurd oppervlak, schoon 
en vrij van oliën, vetten, wassen, siliconen, oude vernisresten, breng PARKETTLACK aan in twee of 
drie lagen (80-100 ml / m² elk), afhankelijk van de laatste gewenste afwerking van de finish: 
 
Eén component - breng het product aan en schuur na 12 uur met schuurpapier korrel 220, zuig 
voorzichtig alle stof op en maak schoon met een antistatische doek. Breng vervolgens een tweede 
laag PARKETTLACK aan. 
 
Twee componenten - meng vernis en katalysator 4100-2K in verhouding 10: 1, roer goed en voeg 5-
10% water (mogelijk gedemineraliseerd) en roer opnieuw. Breng het product na 10 minuten aan en 
vervolgens wacht 12 uur en schuur met schuurpapier korrel 220, zuig voorzichtig alle stof op en 
maak schoon met een antistatische doek. Breng vervolgens een tweede laag PARKETTLACK aan. 
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NAT4100 1-2K NATURAQUA PARKETLACK 
Watergedragen vernis milieuvriendelijk voor de 
parketvloerbehandeling - Transparant 
 
 
 
VERDERE INFORMATIE 
Acclimatiseer het product voor gebruik op kamertemperatuur. Gebruik schone containers en 
gereedschap. Elke geopende tank moet zo snel mogelijk worden afgewerkt. Breng voor een 
homogene afwerking uniforme dikke coatings aan en respecteer de voorgestelde hoeveelheden. 
Breng bij poreuze houtsoorten altijd drie coatings aan om een gelijkmatige afwerking te verkrijgen. 
 

ONDERHOUD  
Behandelde vloeren moeten periodiek worden hersteld. Gebruik Borma PARQUET CLEANER voor de 
reiniging en voor het periodieke en buitengewone onderhoud gebruik Borma PARQUETWAX, 
afhankelijk van gebruiksomstandigheden. 
 

 

OPSLAG 
Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats, houd de container gesloten wanneer niet in 
gebruik. Blijf wegtegen hitte, vlammen, vonken en andere ontstekingsbronnen. Voorkom bevriezen. 

 
EXTRA  
Onze technische data sheets worden opgemaakt op basis van de resultaten van tests van Borma 
Wachs. Niettemin onze technisch advies wordt te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie. 
Inderdaad verschillende steunen, voorwaarden, toepassingen, installaties, verdunningen zijn vaak 
onderdeel van het eindresultaat buiten elke controle. De gebruiker moet de geleverde producten 
testen om te verifiëren of deze kunnen worden aangepast naar zijn / haar behoeften.  
 

WAARSCHUWING  
*  Alleen voor professionele gebruikers. 
*  Controleer de compatibiliteit (kleur-, olie- en harsgehalte) met onbekende houtsoorten. 
* Verwijder volledig alle resten van eerdere behandelingen om een uniforme afwerking te 

verkrijgen. 
* Controleer altijd de kamertemperatuur en vochtigheid van hout. 
* Bescherm de eerste 3 uur na het aanbrengen tegen direct zonlicht en lucht. 


