
 

Lacq Parketlak  is een extreem sterke no-nonsense lak voor uw hardhouten vloer en 

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.  

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN: 

- Hoge slijtvastheid 

- Elastisch 

- Verkrijgbaar in Invisible en Zijdeglans 

- Niet vergelend 

- Vaste Stof gehalte 32%  

- Eenvoudig in onderhoud  

- Watergedragen 

- Geurarm 

- Geschikt voor iedere houtsoort 

- Vloeren , Meubels 

- Geen aanzetten of overlappingen 

- Overschilderbaar (bij 20 °C en 40-65% RV) na 1,5 – 2 uur 

- Volledige droogtijd 24 uur 

- Volledig doorgehard na 7 dagen (reinigbaar) 

GEBRUIKSAANWIJZING: 

Onbehandeld hout. 

1. Ontvet de vloer Fluxaf Proclean, Tropische houtsoorten zoals, Teak, Wengé e.d. ontvetten met 
thinner. 
2. Schuur het oppervlak 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. (anders dan Lacq Parketlak) 
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 
 

De gebruikte gereedschappen kunnen gereinigd worden met water. 

VERBRUIK: 

12-15 m2/L, afhankelijk van houtsoort, schuur- en aanbrengmethode.  

Deze verbruiken zijn indicatief. Resultaten zijn sterk afhankelijk van het type hout, bewerking van het 
hout en de voorbereiding. Wij raden aan een proefvlak op  te zetten om het exacte verbruik en 
resultaat te bepalen. 

Verkrijgbaar in: 

750 ml en 2,5L 

OPSLAG: 

Lacq Parketlak kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen tussen de 5 en 35 graden celcius in 
de oorspronkelijke ongeopende verpakking. 

LET OP: 

Het product is gebruiksklaar dus niet verdunnen! 

De werking van dit product berust op jarenlange praktijkervaring en research. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het 
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Vliegenthart BV heeft toegezegd, mits de 
onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij 
wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle 
hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten 
geschikt zijn voor de beoogde toepassing.  

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid. 


