
WAT IS 0%? 

BlueWolf 0% ULTRA MATT LACQUER is een unieke 

blanke watergedragen  PU interieur lak op basis 

van crosslink technologie. De lak biedt optimale 

bescherming zonder zichtbaar aanwezig te zijn. 

Dankzij de speciale Blue Wolf formule is het moge-

lijk om hout uiterst effectief te beschermen tegen 

vlekken, krassen en zonlicht. Het geeft het hout 

een heldere- en natuurlijke uitstraling. De lak be-

schermt het oppervlak zonder de nerf en structuur 

te maskeren. Blue Wolf is gebruiksklaar, zeer ge-

makkelijk aan te brengen, sneldrogend en heeft 

een aangename geur. BlueWolf gebruikt alleen 

grondstoffen van pro-actieve, verantwoordelijke 

leveranciers. Dit geldt ook voor onze verpakking 

en distributie.  

WIE IS BLUEWOLF? 

BLUEWOLF is niet zomaar een coatings 

producent - met meer dan 55 jaar erva-

ring in de industriële houtfinish & colou-

rants industrie zijn de oprichters volledig 

gefocust op het ontwerpen en leveren van 

de ultieme performance coatings. Als het 

niet voldoet aan onze strenge normen - 

zal het niet voldoen aan de jouwe.   

Gun je meubel, vloer of trap alleen het 

allerbeste,………  gun het BlueWolf. 

• Ultra matte uitstraling 

• Milieuvriendelijk  

• Snel drogend 

• Eenvoudig aan te brengen  

• 1 componentlak 

• Optimale bescherming 

• Prettige geur  
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1 LITER €32,50  |  5 LITER €130,00 



TOEPASSINGSGEBIEDEN 

Meubelen, tafels, parketvloeren, trappen, leunin-

gen, werkbladen, sanitaire meubelen, keukens, kas-

ten, werkbladen.  

 

WIJZE VAN GEBRUIK 

Gebruikstemperatuur niet lager dan + 10 ° C 

Reinig het oppervlak goed, verwijder vet, siliconen, 

oude sporen van verf en vuilresten. Schuur opper-

vlakte met K180/240 

Breng de eerste laag aan met een kwast, spons, rol-

ler, applicator of spuit. Na 2 uur licht schuren met 

K320. Tweede laag aanbrengen.  

Wacht 48 uur voor het juiste waterafstotende ef-

fect. Eventueel derde laag aanbrengen.  

 

KENMERKEN 

* Vaste Stof:30% ±2% 

* Soortelijk gewicht: 1.010@20°C 

* Glans: 0-1% @60°    

* Verbruik: 10-12m2/1Ltr 

* Voldoet aan: 

BS(EN)22 Pt3  /  FIRA(BS)6250  /  EN12720:2009  / 

DIN-68861 Parts 1-8  /  EN13721 en 13722  /   

IKEA IOS-TM0066 

 

 

 

REINIGING EN VERDUNNING 

Met water 

 

TECHNISCHE AANBEVELINGEN 

Goed schudden voor gebruik. 

Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens en na het 

aanbrengen om het droogproces te vergemakkelijken 

en zo een goede uitharding van de aangebrachte laag 

mogelijk te maken.  

 

OPSLAG  

 
Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats 

Vorstvrij bewaren. 

 

 

 

Neem contact op met ons Technical Support Team voor 

specifieke technische ondersteuning.  
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