
CDO6982OD-90  GOLD LACK PRO 

OMSCHRIJVING 
Afwerkingsvernis van uitstekende kwaliteit en goed decoratief effect voor de 
reproductie van de vergulden, gemakkelijk aan te brengen en uitstekend 
resultaat. Hoogglans, stelt de traditionele kleuren opnieuw voor van vergulden. GOLD LACK PRO kan in 
het echt worden gebruikt afwerkingscycli. Waar nodig verhogen de duurzaamheid en chemisch-fysische 
weerstand, adviseren wij te overschilderen met de tweecomponenten Zapon 2k acrylafwerking, binnen 
24 uur. 

 
TOEPASSINGSVELDEN 
Decoratie van meubels, lijsten, objecten; oppervlakken waar niet op kan worden gelopen in hout, gips, 
plastic materialen, glas, metaal, gips en steen, met de juiste grondlaag. 

 
REINIGING EN VERDUNNING 
Klaar om product te gebruiken. Verdunning met DAU, Universeel acrylverdunningsmiddel. Reinigen met 
terpentijn of Solvoil. 

 
OPBRENGST 
10-12 m² / l per laag afhankelijk van de methode van toepassing en de mate van absorptie van het 
substraat. 

 

HOE TE GEBRUIKEN 
Reinig het te behandelen oppervlak. Het product kan met een kwast als spray worden aangebracht. 
Grotere homogeniteit wordt verkregen door sproeien. 

Aanbrengen met kwast / roller 
Aanbevolen voor kleine decoraties en details. Breng in één of meerdere handen aan. Vermijd kruising in 
de richting van de slag om de uniformiteit van de afwerking niet in gevaar te brengen. 
 
Spuitapplicatie 
Aanbevolen voor maximale uniformiteit en voor grote oppervlakken. Breng de juiste hoeveelheid aan in 
een of meer lagen volgens het gewenste eindeffect. Wacht tot het volledig droog is (5-6 uur) voordat u 
verdergaat met verdere stappen. Na volledig drogen is het mogelijk om te overschilderen of door te gaan 
met een antieke afwerking met schurende doeken. 

 
TECHNISCHE AANBEVELINGEN 

Meng het product goed voor en tijdens gebruik: de gedispergeerde metaalpoeders neigen ertoe te 
bezinken vanwege hun gewicht. Voor een juiste droging uniforme en niet te dikke diktes aanbrengen. 
Het oppervlak moet glad, schoon en vrij zijn van oliën, vetten, wassen, siliconen en oude vernissen, op 
gepaste wijze gepolijst en behandeld met een speciale primer (voor metaal: corrosiewerende primer; 
voor hout: acryl, polyurethaan, nitro, indien vrij van siliconen; voor muur: elke 
isolerende basis). Het wordt niet aanbevolen voor gebruik op ruw hout of in elk geval 
op zeer poreuze en absorberende materialen, anders gaat het glanzende effect 
verloren. Het wordt geadviseerd niet in direct zonlicht, op hete oppervlakken, in de aanwezigheid van 
sterke wind, regen, mist of met gevaar voor nachtvorst aan te brengen. 
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EIGENSCHAPPEN  KLEUREN 

Vorm Vloeistof Ducat Gold 12 (OD) 

Kleur Volgens label Pale Gold 24 (OP) 

Geur Karakteristiek Rich Gold 11 (OR) 

Droge stof 29-31% Rich Gold Pale 23 (ORP) 

Reiniging/verdunning Solvoil range Chrome Gold 11 / F (CR)  

Rendement 8-12 m2/Ltr  

 
 
Voer altijd een voorlopige test uit op een verborgen gebied om te zien of het 
effect overeenkomt met het gewenste. Zorg altijd voor voldoende ventilatie 
tijdens en na het aanbrengen om het droogproces te vergemakkelijken. De metaalpoeders worden onderworpen 
aan fysiologische oxidatie, zowel in de container als eenmaal aangebracht: het is een natuurlijk fenomeen dat 
verband houdt met de oorsprong van de grondstof en dat normaal gesproken de eigenschappen van het product 
niet aantast. Dit type afwerking vereist een zachte reiniging, vrij van agressieve middelen. 

CDO6982OD-90  GOLD LACK PRO 

 

WERKCYCLI 
Complementaire roducten: 
1- Zapon 2k glanzende acrylafwerkingscode CDO735LAT, tweecomponenten eindbescherming voor professioneel 
gebruik 
2- Gold Lack Exteriors code CDO6965 als alternatief voor buitentoepassingen 
3- 1 k Zapon Lack code CDO6951 - één-component beschermende coating voor vergulden 

 
BORMA KLEURSYSTEEM 

Beschikbare kleuren: Gold Ducato 12 (OD), Pale Gold 24 (OP), Gold Rich 11 (OR), Gold Rich Pale 23 (ORP). 
Zilverkleur beschikbaar met de naam SilverLack. Koperkleur verkrijgbaar onder de benaming Copper Lack. 

 
OPSLAG 

Bewaar op een koele en goed geventileerde plaats; houd de container gesloten wanneer deze niet in gebruik is. 
Verwijderd houden van warmte, open vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen. Het product heeft een 
opslagtijd van 12 maanden vanaf de productiedatum. 

 
WAARSCHUWING 

Lees het SDS voor gebruik. Zorg er in het geval van schoonmaakmiddelen of iets anders voor dat een goede 
ventilatie wordt bevorderd om het product snel te laten drogen of het met water te bevochtigen voordat het 
wordt afgevoerd. Neem de geldende veiligheidsvoorschriften in acht. Product voor professioneel gebruik. 

Onze gegevensbladen zijn opgesteld op basis van de gemiddelde resultaten van onze tests. Ons technisch advies 
wordt echter te goeder trouw gegeven, maar zonder garantie. Verschillende ondersteuningen, 
toepassingsvoorwaarden, systemen en verdunningen zijn in feite een integraal onderdeel van het eindresultaat en 
vaak buiten controle. De gebruiker moet de geleverde producten proberen om te controleren of deze geschikt zijn 
voor zijn behoeften. Van onze kant garanderen wij de continuïteit van de chemische en fysische eigenschappen. 
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