Lacq Dekkende Voorstrijk
Lacq Dekkende Voorstrijk is een extra dekkende, gepigmenteerde voorstrijk
voor binnen en buiten en dient als een juiste voorbereiding voorafgaand aan
het behandelen van de ondergrond met muurverf. Kenmerken van Lacq
Dekkende Voorstrijk zijn; beperkt het indringen van afwerksystemen in de
ondergrond, is oplosmiddelvrij, egaliseert zuigingsverschillen, is waterdamp
doorlatend en verhoogt de open tijd afwerklaag.

Kenmerken:
•
•
•
•
•

Beperkt het indringen van afwerksystemen in de ondergrond
Oplosmiddelvrij
Egaliseert zuigingsverschillen
Waterdamp doorlatend
Verhoogt de open tijd afwerklaag

Toepassing:
Lacq Dekkende Voorstrijk wordt gebruikt als voorbehandeling van muurverf.
Toepasbaar op:
• Metselwerk
• Pleisterwerk
• Beton
• Gasbeton
Gebruiksaanwijzing:
1. Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel loszittende delen verwijderen en eventueel
zoutuitslag van metselwerk afborstelen.
2. Bij (licht) poederende ondergronden voorstrijken met Lacq Fixeer.
3. Eventueel verdunnen met water.
4. Afwerking kan met 1 of meerdere lagen, dit is natuurlijk afhankelijk van de kleur en de
ondergrond.
Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen.
Applicatie:
Verwerken met kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless (airless spuitdruk 200 bar, spuitnozzle 0,0170,019 inch). 10% verdunnen met Lacq Fixeer.
Droogtijd:
Stofdroog:
Overschilderbaar na:
Min. verwerkingstemperatuur:
Max. verwerkingstemperatuur:
Reiniging:
Gereedschap reinigen met water.

ca. 1 uur.
ca. 4-8 uur.
10 ℃.
75 ℃.

Rendement:
Circa 7-9 m² per liter.
Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, hetgebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.
Verkrijgbare hoeveelheden:
5L & 10L.

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.

Verkrijgbare kleuren:
Wit en alle lichte kleuren volgens ons kleurmengsysteem.
Houdbaarheid:
12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking. Droog en vorstvrij bewaren!.
Veiligheidsadvies:
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.
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