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Technisch gegevensblad

Master RD-2K Lak is een tweecomponenten sneldrogende vloerlak die werkt 
met een isocyanaatvrije vernettingsverharder. Het is bedoeld voor openbare 
ruimtes met intens zwaar verkeer, zoals kantines en trappen, vanwege zijn 
uitzonderlijk sterke bescherming, hoge slipweerstand en extreme weerstand 
tegen zwarte schoenstrepen, krassen en vlekken. De lak is volledig helder en 
behoudt de lichte uitstraling van het hout. Deze lak voor binnen wordt op een 
eenvoudige en veilige manier aangebracht en zorgt daarna voor een 
comfortabel binnenklimaat.

• Uiterst sterk en krasvast
• Voldoet aan de hoogste normen voor slipweerstand
• Lichte Scandinavische uitstraling
• Keurmerk Binnenklimaat

Toepassingsgebied
Voor het lakken van nieuwe, onbehandelde en nieuw geschuurde houten vloeren in openbare ruimtes 
met veel verkeer. Geschikt voor alle houtsoorten.

Gebruik
Voorbereiden

Fijnschuren 

Behandelen 

Verwerking dag 1

Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak een temperatuur van minstens 15°C hebben (bij 
voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de 
ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren 
van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 100-120. Stofzuig grondig en veeg de 
vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. De vloer moet volledig droog zijn voordat de 
primer wordt aangebracht. Gebruik bij het primen WOCA Master Base Primer voor nieuw geschuurd 
hout om de verlijming van de zijkant te verminderen. Als alternatief kunt u WOCA Master Multi Primer 
proberen voor exotische houtsoorten of oudhout dat eerder is behandeld met olie of was.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product 
te bewerken.

Korrel 100-120

1 x primer + 2 x Master RD-2K Lacquer

Breng de primer aan. Wanneer deze droog is, meng WOCA Master 2K Hardener met de lak en schud 
deze grondig voor u dit gebruikt. Laat het mengsel tien minuten rusten vóór gebruik, zodat de 
verharder geactiveerd kan worden. Een laag Master RD-2K Lacquer moet onverdund worden 
aangebracht met een 9 mm waterlak roller. Zorg dat er geen lak blijft liggen. Breng de lak nat-in-nat 
aan om overlappingen te vermijden. Laat het oppervlak tot de volgende dag drogen.

Schuur het oppervlak met korrel 120-120 en stofzuig dan goed het oppervlak. Goed afgesloten en 
reeds gemengde lak kan de volgende dag opnieuw gebruikt worden. Eventueel aanvullen met verse 
lak en verharder in de voorgeschreven verhouding. Breng de laatste laag Master RD-2K Lacquer met 
verharder aan. 

Verwerking dag 2

Droogtijden

2-3 uur bij 20°C.

5-6 uur.

5 dagen. 

Meubilair mag pas na 24 uur terug worden geplaatst. Schoonmaken en tapijten leggen mag pas na 
5 dagen. Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en minder 
bestendig zijn. Voor elke laklaag wordt de droogtijd langer. De droogtijden worden minder lang bij 
een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage 
temperatuur en hoge luchtvochtigheid.

Tussen lagen 

Licht gebruik 

Volledig uitgehard 

Opmerking
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is
gebaseerd op uitgebreide
laboratoriumtesten en in de
praktijk opgedane ervaringen.
Aangezien WOCA veelal geen
invloed heeft op de
omstandigheden waarin het
product wordt gebruikt, kunnen
we enkel de kwaliteit van het
product in kwestie garanderen.
WOCA Denmark A/S is niet
aansprakelijk voor een onjuist
gebruik en/of verwerking van het
product. Aangezien de resultaten
afhangen van de constructie, de
aard van het oppervlak, de
voorbehandeling, temperatuur,
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan
onderhavig product in principe
worden aangemerkt als een
tussenproduct. WOCA Denmark
A/S behoudt zich het recht voor
om het product evenals de
verstrekte informatie zonder
voorafgaande kennisgeving te
wijzigen.
Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle
voorgaande versies.

Contact
Technische gegevens
Basis 

Dichtheid

Polyurethaan. 

1,00-1,05 g/ml

Circa 33 %

1 jaar na productiedatum

Drogestofgehalte 

Houdbaarheid

Verwerkingstemperatuur +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Viscositeit:

Verbruik

Glansgraad 

Mengverhouding

Circa 22 sec. 

Ca. 8-10 m²/L, afhankelijk van de houtsoort en het 
oppervlak.

Mat/glanzend ca. 10 en zijdemat/glanzend ca. 20. 

100 ml verharder op 5 L lak.

Het mengsel moet binnen 5 uur na het mengen worden 
gebruikt.

Houdbaarheid na 
mengen

Gebruik water.Reiniging gereedschap 

Bewaren

VOS

+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet 
blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar 
vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer (max. + 
25°C).

VOS-Max: 105 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE (A/e 
(VB)): 130 g/l. 

5 L

Binnenklimaat Keurmerk, R10
AgBB Z-157.10-182

Verpakking 

Goedkeuringen

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken Master Cleaner 

Halfjaarlijks onderhoud Master Care

Gerelateerde producten Master 2K Hardener 

Lakrol, 9 mm pool Gereedschap




