
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 Parketlak 
 
Lacq Parketlak is een extreem sterke no-nonsense lak voor uw hardhouten 
vloeren parketvloer met een zeer hoge slijtvastheid op basis van urethaan 
acrylaat die tevens ook geschikt is voor houten meubels. Parketlak laat 
zich eenvoudig verwerken en is uitermate geschikt voor houten vloeren die 
intensief worden belast. De Parketlak is een watergedragen lak en is 
geurarm. Ook resulteert het in geen overlappingen of aanzetstrepen. De lak 
is beschikbaar in een zijdeglans en ultra matte afwerking. 

 
Toepasbaar op: 

• Vloeren 
• Meubels 
• Trappen 
• Ander binnenhout 

 
Verwerking:  
Onbehandeld hout: 

1. Ontvet de vloer met Fluxaf Pro-Clean. Tropische houtsoorten, zoals Teak, Wengé e.d. ontvetten 
met thinner. 

2. Schuur het oppervalk volgens de regels van het hout. Gebruik hiervoor korrel P120 – P150. Na het 
schuren grondig stofzuigen en alle stofrestanten verwijderen. 

3. Roer het product goed op. 
4. Product kan worden aangebracht met roller, kwast of verfspuit. 
5. Wij raden aan om 3 lagen aan te brengen voor maximale bescherming. 
6. Tussentijds schuren met korrel P220 of P320. 
7. Zorg altijd voor ventilatie. 

 
Behandeld hout: 

1. Verwijder eerst grondig alle oude lak, was of olie lagen, deze kunnen namelijk zorgen voor een 
negatieve invloed op hechting en kwaliteit van de Lacq Parketlak , dit kan met de juiste 
schuurmachines en / of reinigingsmiddelen. 

2. Schuur het oppervlak volgens de regels van de hout. Gebruik hiervoor korrel P120 - P150. Na het 
schuren grondig stofzuigen en alle stofrestanten verwijderen. 

3. Roer het product goed op. 
4. Product kan worden aangebracht met roller of kwast. 
5. Wij raden aan om 3 lagen aan te brengen voor maximale bescherming. 
6. Tussentijds schuren met korrel P220 of P240. 
7. Zorg altijd voor ventilatie 

 
Let op! Het product is gebruiksklaar dus niet verdunnen! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u 
de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen. 
 
Rendement: 
Circa 12 m² per liter. 
 
Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte 
gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.  
 
Droogtijd: 
Stofdroog:    ca. 1,5 uur. 
Overschilderbaar na:   ca.    2 uur. 
Min. verwerkingstemperatuur:  10 ℃. 
Max. verwerkingstemperatuur:   30 ℃. 
 
Reinigen: 
Gereedschap reinigen met water. 
 
 



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. 

Technische kenmerken:  
Vochtregulerende werking:   Nee 
Substantie:     Vloeistof 
 
Verkrijgbare hoeveelheden: 
1L & 2,5L. 
 
Verkrijgbare kleuren:  
Invisible (ultra-mat)  & Satin (zijdeglans). 
 
Houdbaarheid: 
Lacq Parketlak kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen tussen de 5℃ en 35℃ in de 
oorspronkelijke ongeopende verpakking. 
 
Veiligheidsadvies: 
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.  
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu. 
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