
De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en 
jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk 

gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor mogelijke afwijkingen. 

Lacq Binnenlak 
 
Lacq Binnenlak is een professionele, watergedragen lak voor binnen. Het 
heeft een uitstekende hechting en vloeiing waardoor het makkelijk te 
verwerken is. Daarnaast is het niet vergelend, heeft het een zeer goede 
dekking en is het vochtregulerend. Lacq Binnenlak is sneldrogend en 
reukarm, zo is het al na 24 uur volledig belastbaar. Na afwerking is het 
goed reinigbaar, slijt- en krasvast en nog beter resistent tegen handvetten 
en zwakke chemicaliën.  

 
Toepassing: 
Als voor- en aflak voor binnen op hout, steen en steenachtige ondergrond, pleisterwerk, beton en hard 
plastic.  
 
Toepasbaar op binnenwerk zoals op:  

• Hout 
• Steen en steenachtige ondergronden 
• Pleisterwerk 
• Beton 
• Hard plastic 

 
Gebruiksaanwijzing: 

• Vóór gebruik goed oproeren.  
• Loszittende verflagen verwijderen; oude intacte verflagen reinigen met Fluxaf Pro-Clean. 
• Goed schuren en stofvrij maken.  
• Kaal hout reinigen, gronden met Lacq Universele Hechtprimer, opschuren en stofvrij maken.  
• Tussen de grond- en aflaklagen licht schuren. Oneffenheden plamuren en schuren.  
• Eventueel verdunnen met water. 

 
Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen. 
 
Applicatie:  
Verwerken met kwasten van kunststofharen, lakrollers van vilt of microvezels of een verfspuit. 
 
Droogtijd: 
Stofdroog na:   ca. 1 uur. 
Kleefvrij na:   ca. 2 uur. 
Overschilderbaar na:    ca. 8 uur. 
Belastbaar na:   ca. 24 uur. 
Volledig doorgehard na:  ca. 7 dagen. 
 
Let op! Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid zijn de bovengenoemde tijden langer. 
Niet verwerken beneden 7°C lucht- en ondergrondtemperatuur en een luchtvochtigheid boven 85%. 
 
Reiniging: 
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. 
 
Rendement: 
Ca. 9-10 m² per liter. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de 
ondergrond en de vorm van het object. 
 
Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het oppervlak, de laagdikte, het- 
gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen. 
 
Verkrijgbare hoeveelheden: 
0,5L, 1L & 2,5L. 
 
 
Verkrijgbare kleuren: 
Het product kan naar wens aangekleurd worden. 
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Let op! Donkere kleuren in waterverdunbare lakken en muurverven kunnen, in natte toestand (condens & 
regen), door vochtopname wat vlekkerig worden. Deze vlekken verdwijnen weer zodra de verffilm droog is. 
 
Houdbaarheid: 
Koel, droog en vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren. In onaangebroken verpakking min. 1 jaar 
houdbaar. Voor gebruik goed roeren; na gebruik goed sluiten. 
 
Veiligheidsadvies: 
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.  
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.  

http://www.lacq.eu/
http://www.lacq.eu/

