
 

Omschrijving  Sneldrogende watergedragen zijdeglans parketlak op urethaanbasis 

   

   

Toepassing  Als watergedragen zijdeglans afwerking van nieuwe en bestaande 
parketvloeren 

   

   

Kenmerken  Snelle droging 
Niet vergelend 
Bewaart de natuurlijke kleur van het hout 
Zeer duurzaam  
Slijt- en krasvast 
Bestand tegen water, alcohol en schoonmaakmiddelen 

   

   

Kleur  Transparant 

   

   

Glans  Zijdeglans 

   

   

Basisgegevens  dichtheid : ca. 1.04 kg/l 
volumevast stofgehalte : ca. 33 % 
verdunner : water 
stofdroog : 20 minuten 
overschilderbaar na minimaal : 2 uur 
overschilderbaar maximaal : onbeperkt, mits licht opgeruwd 
 
De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20°C en60 % relatieve 
vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte van 100 
micrometer. 

   

   

Houdbaarheid  Tenminste 12 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij                        
een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken, originele ver- 
pakking. 

   

   

Condities  De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor een voldoende  door- 
harding, is 10°C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C        
boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. 

   

   

Verbruik  Ca. 10 m² per liter 
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Verwerking  Kwast en Roller 
 
Op nieuw werk: Na aanbrengen van de eerste laag (1 uur) de opstaande 
houtvezels licht opschuren met fijn schuurpapier (korrel 240). 
 
Op bestaand werk : Oude beschadigde lagen verwijderen. Lagen die nog 
intact zijn goed ontvetten (wasvrij maken) en licht schuren. Op onbekende 
ondergronden eerst een proef opzetten om de hechting te controleren. 
 
Deze parketlak voor gebruik rustig doorroeren en niet verdunnen. Aanbrengen 
met een speciale acrylkwast of –roller. Altijd in de richting van de houtnerf 
werken. Bij rolverwerking schuimvorming voorkomen en vervolgens licht 
nastrijken met een brede platte acrylkwast. 
Natuurlijk nooit nastrijken in reeds drogende lak !  
 
Op parket dienen minimaal 3-4 lagen te worden aangebracht, waarbij 
tussentijds licht schuren altijd nodig is.  
 

  Reinigen gereedschap en handen  : met water en groene zeep 
Verpakkingen                                    : 0,75 – 2,5 - 5 en 20 lt.    
       

   

Droging  Bepaald bij 100 micrometer nat, bij 20°C en een RV van 60 %. 
stofdroog : 20 minuten 
kleefvrij : 30 minuten 
overschilderbaar : 2 uur 
belastbaar                       : na enkele uren licht en na 24 uur volledig 

   

   

Algemeen  Voornoemde gegevens werden aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking 
buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad geen recht worden 
ontleend. Indien er gewerkt wordt onder omstandigheden, die niet aangegeven 
worden in dit merkblad, dient een schriftelijke bevestiging van ons te worden 
opgevraagd. 

   

   

Uitgave  26 juli 2000 
Dit documentatieblad vervangt alle eerdere uitgaven. 
CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN 
Tel: 038-3855444 fax: 038-3856421. 
e-mail: info@cronolin.nl  
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