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Productsheet PU-Lak 

Algemeen 

De PU-Lak is te gebruiken voor alle soorten houten vloeren en meubelen, 

zelfs voor zwaar belaste toepassingen zoals bijv. horeca. Zeer slijt- en 

krasvast. Ook op betonnen aanrechtbladen kunt u deze PU-lak gebruiken. 

De PU-Lak is te gebruiken over (bijna) alle soorten beits en geeft een goede 

bescherming tegen vocht en vuil. De lak is te verkrijgen in mat, satijn en 

hoogglans. 

Voorbereiding 

Het gehele meubelstuk of vloer goed opschuren en eventuele noesten of 

gaten opvullen met woodpasta. Na het drogen van de woodpasta de 

noesten nog een keer apart opschuren. Voor het gebruik de goed 

doorroeren. Het oppervlak dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Ook mogen er 

geen resten van oude lak of olielagen aanwezig zijn. De 

verwerkingstemperatuur mag niet lager dan 15 graden zijn. 

Verwerking 

Gebruiksaanwijzing: 

Te gebruiken over diversen soorten beits. 2 á 3 dunnen lagen op zetten met 

kwast of roller. Tussen de lagen 6 tot 12 uur laten drogen. Tussen de lagen 

steeds licht opschuren. 

Verbruik: 

1ltr. Voor 10 tot 12 m² 

Kwast of roller met terpentine reinigen. 

 
 

Waarschuwing:  
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen 
van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, 
hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet 
roken. Inademing van nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende 
handschoenen dragen. In goed gesloten verpakking bewaren. Alleen buiten 
of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. In geval van brand: Blussen 
met: CO2, zand, bluspoeder. Achter slot bewaren. Op een goed 
geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en de verpakking 
verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale 
voorschriften.Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 
veroorzaken. 
 
Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% 
aromaten, vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine 2-butanonoxim, 
kobaltbis(2-ethylhexanoaat). 
 
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. 
UN 1263 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast 
te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. 
 
WAARSCHUWING ZELFONTBRANDING In olie gedrenkte doeken, 
schijven, borstels etc. in water onderdompelen en in de open lucht 
laten drogen i.v.m. brandgevaar. 
 

  
 
Deze informatie is ook terug te vinden op: www.meubelproducten.nl 
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