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Lacq Vloerverf 
 
Lacq Vloerverf is een hoogwaardig, waterverdunbaar, 1k-polyurethaan 
welke eenvoudig te verwerken is. Het is een vochtregulerende, 
sneldrogende en reukarme verf. Zo is de vloer al na ca. 24 uur in gebruik te 
nemen en kunt u uw meubels terug op zijn plek zetten. Lacq Vloerverf is 
niet vergelend, slijt-en krasvast en is bestand tegen zwarte schoenzolen. 
Hierdoor is de vloer goed reinigbaar. Lacq Vloerverf heeft een zijdeglans 
afwerking. 

 
Toepassing: 
Als grond- en afwerklaag op asfalt-, bitumineuze-, beton- en zandcement dekvloeren, houten vloeren, 
trappen en plinten (m.u.v. zachthout). Lacq Vloerverf is niet geschikt als de verf langdurig belast wordt met 
zachte rubbers zoals autobanden. 
 
Toepasbaar voor binnen op: 

• Asfalt dekvloeren 
• Bitumineuze dekvloeren 
• Beton/zandcement dekvloeren 
• Houten vloeren (m.u.v. zachthout) 
• Houten trappen (m.u.v. zachthout) 
• Houten plinten (m.u.v. zachthout) 

 
Gebruiksaanwijzing: 
Beton/zandcement dekvloer:  
Dient droog te zijn, vochtgehalte maximaal 4%. Deze moet ongeveer bij een laagdikte van 5cm 1 maand 
drogen, bij een laagdikte van >15cm ± 3 maanden. Bij twijfel gebruik een AOIP vochtmeter of een 
praktijktest inzetten. Als de praktijktest wordt ingezet maak gebruik van een polyethyleenfolie van ± ½ meter 
bij ½ meter. Deze goed afplakken en 24 uur laten zitten. Als na 24 uur geen condens of donkere aftekening 
van het beton aanwezig is dan is deze voldoende droog. Indien de vloer dicht of te glad is afgewerkt 
(gevlinderd), vooraf de vloer aanetsen m.b.v. een sterk zuur, schoonspoelen en behandelen met een 
geschikte primer. Vervolgens in gewenste kleur afwerken met Lacq Vloerverf. Eventuele cement/slikhuid 
verwijderen d.m.v. licht aanstralen of “aanvreten” met zuur (zoutzuur/fosforzuur).  
 
Reeds behandelde vloeren:  
Altijd op de bestaande oude verflaag een verdraagzaamheid proef uitzetten i.v.m. intercoat hechting.  
 
Asfalt-/bitumineuze vloeren:  
Het geringe gehalte aan oplosmiddel kan een thermoplastische bitumen vloer laten doorbloeden als deze 
wordt gecoat.  
 

1. Voor gebruik goed oproeren. 
2. Loszittende verflagen verwijderen; oude intacte verflagen goed reinigen met Fluxaf Pro-Clean en 

licht schuren.  
3. De verf goed verdelen en opzetten in de breedte richting en in lengte richting afrollen. Probeer 

aanzetten te voorkomen en natte verfbanen zo snel mogelijk na te rollen met bv. een volle 50cm 
kortharige roller. 

4. Na het aanbrengen van de 1ste laag licht schuren. Deze 1ste laag mag max. 5% met water 
verdund worden.  

5. Na droging onverdund aflakken met 1 à 2 lagen Lacq Vloerverf.  
6. Niet verwerken beneden een grond- en omgevingstemperatuur van +7ºC.  

 
Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen. 
 
Applicatie: 
Te verwerken met kwast en/of roller. 
 
 
Droogtijd: 
Stofdroog na:   ca. 30 minuten. 
Kleefvrij na:   ca. 1 - 2 uur. 
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Overschilderbaar na:    ca. 4 - 5 uur. 
Volledig doorgehard na:  7 dagen (chemisch belastbaar). 
 
Let op! Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid worden de bovengenoemde 
drogingstijden verlengd. Niet verwerken beneden 7°C lucht- en ondergrondtemperatuur. Luchtvochtigheid 
max. 75%. Verwerken tussen 10°C en 30°C. 
 
Reiniging: 
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. 
 
Rendement: 
Ca. 6 m² per liter, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. 
 
Verwerkingstemperatuur:  15 - 25°C 
Relatieve luchtvochtigheid:  maximaal 85% 
 
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: 
1L & 2,5L. 
 
Verkrijgbare kleuren: 
Het product kan naar wens aangekleurd worden. 
 
Houdbaarheid: 
In goed gesloten originele verpakking ca. 1 jaar houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan. 
 
Veiligheidsadvies: 
Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.  
MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.  

http://www.lacq.eu/

