
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 Produra     
Een duurzaam en hoogwaardig beschermingsmiddel voor al uw houten 
ondergronden. Produra is oplosmiddel arm en opgebouwd uit 
hoofdzakelijk natuurlijke componenten zoals plantaardige olie en water. 
Dankzij de unieke samenstelling bouwt Produra van binnen uit laagdikte op 
tot een transparante laag op het hout. Deze laag blijft flexibel en is 
ademend zodat deze zelfs in belastende weersomstandigheden, niet 
bladdert of scheurt. Produra vergeeld niet en blijft dankzij het krachtige UV- 

  filter lang kleur echt. 
 

Toepasbaar op buitenhout zoals: 
• Geveldelen 
• Tuinhuizen 
• Veranda’s 
• Schuren 
• Schuttingen 
• Hekwerk 
• Rabbatdelen  

 
Verwerking:  

1. Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Verwijder loszittende delen. Schuren is niet nodig, 
alleen wanneer een glad resultaat gewenst is. 

2. Produra goed oproeren voor gebruik. 
3. Aanbrengen met een platte kwast, roller of spuit, voor een goede afwerking Produra in de 

lengterichting van de houtnerf aanbrengen. 
4. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging circa 6 uur. Wij adviseren 2 -3 

lagen aan te brengen op onbehandeld hout. 
 
Let op! Beschermende handschoenen, kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. Buiten 
bereik van kinderen houden. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. 
Dit kan namelijk per houtsoort verschillen. 
 
Rendement: 
Circa 12m² 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:    6 uur. 
Overschilderbaar na:   6 uur.  
Min. verwerkingstemperatuur:  5 ℃. 
Max. verwerkingstemperatuur:   35 ℃. 
 
Reinigen: 
Gereedschap reinigen met water. 
 
Let op! Voorkom lozing in het milieu.  
 
Verkrijgbare hoeveelheden: 
1L, 2,5L & 20L. 
 
Verkrijgbare kleuren:  
Natural, Brown, Teak, White, Old Grey, Grey, Anthracite, Black, Olive, Green Clay, White Clay & Blue Clay. 
 
Houdbaarheid: 
2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5℃ en 
35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag. 
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Veiligheidsadvies: 
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.  
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu. 
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