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Invisible 2K Lak is een hoogwaardige ultramatte vloerlak op waterbasis die
speciaal ontwikkeld is voor de “invisible look”. De lak is op basis van een
polyurethaan bindmiddel en geeft het hout een pas geschuurde uitstraling.
De toegevoegde verharder is isocyanaat-vrij. Invisible 2K Lak heeft het
milieukeurmerk binnenklimaat en biedt dus een goede werkomgeving tijdens
het aanbrengen en draagt ook daarna bij aan een comfortabel binnenklimaat.
 2-Componenten vloerlak
 Onbehandeld effect
 Eenvoudig en aanzetvrij te verwerken
 Gemengd product kan de volgende dag opnieuw gebruikt worden
 Verharder zonder isocyanaten. Product heeft geen veiligheidsclassificaties
nodig

Toepassingsgebied
Voor het lakken van onbehandelde, nieuwe, of pas geschuurde houten oppervlakken in
lichte houtsoorten.

Gebruik
Voorbereiden

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 120. Goed stofzuigen. De vloer moet volledig droog zijn voordat de Invisible 2K Lak wordt aangebracht.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein stuk hout met het product te bewerken.

Fijnschuren

Korrel 120

Behandelen

3 lagen Invisible 2K Lak, waarbij aan de 2e en 3e laag WOCA white additive toegevoegd wordt

Verwerking dag 1

Meng de WOCA 2K Verharder met de lak (flesje bevat 100 ml voor 5 liter lak) en schud deze grondig voor
gebruik. Laat het mengsel nu tien minuten rusten, zodat de verharder geactiveerd kan worden.
• Breng de eerste laag lak aan met een 9-11 mm waterlak roller en werk zoveel mogelijk in de lengterichting van
het hout. Werk snel en vermijd overlappingen door nat-in-nat te blijven werken. Laat de vloer 2-3 uur drogen.
• Eventueel extra lak en verharder toevoegen voor de tweede laag. Voeg nu ook WOCA white additive toe in
de juiste verhouding (flesje met 75 ml voor 5 liter lak). Grondig schudden en een paar minuten laten rusten.
Breng nu de tweede laag aan en laat het oppervlak tot de volgende dag drogen. De vloer is na 12 uur geschikt
om te worden tussengeschuurd.

Verwerking dag 2

• Indien gewenst tussenschuren met een paarse pad (GS 320) en daarna goed stofzuigen. Indien niet
tussengeschuurd wordt voor de laatste laag, zal de houtstructuur meer voel- en zichtbaar zijn.
Goed afgesloten en reeds gemengde lak kan tot 48 uur opnieuw gebruikt worden. Eventueel aanvullen met
verse lak, verharder en witmiddel in de voorgeschreven verhouding.
• Breng de laatste laag gemengde lak aan.

Droogtijden
Tussen lagen

2-3 uur, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid

Licht gebruik

Na circa 12 uur. Meubilair mag pas na 24 uur terug worden geplaatst.

Volledig uitgehard

8 dagen. Schoonmaken en tapijten leggen mag pas na 8 dagen.

Opmerking

Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en de bestendigheid
aantasten. 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. Water en gekleurde vloeistoffen zoals rode wijn en koffie moeten tijdens de
uithardingstijd onmiddellijk worden verwijderd om vlekken te voorkomen.

Invisible 2K Lak

Technische gegevens
Basis

Waterbasis,

Dichtheid

urethaan 1,00-1,05

Drogestofgehalte

g/ml Circa 34%

Houdbaarheid

1 jaar

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

Circa 34 sec.

Verbruik

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

Glansgraad

Ultramat

Mengverhouding

100 ml verharder en 75 ml white additive op 5 L lak

Houdbaarheid na
mengen

Het mengsel moet binnen 5 uur na het mengen worden
gebruikt. Goed afgesloten en reeds gemengde lak kan
de volgende dag opnieuw gebruikt worden.

Bewaren

+ 10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij
bewaren.

VOS
Verpakking
Goedkeuringen

Dit product bevat max. 80 g VOC/L. De grenswaarde
bedraagt 130 g VOC/L (cat. A/i).
5L
Het Deense Binnenklimaat Keurmerk,
IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-197, DIN 51130: R9

Onderhoud en bijbehorende producten
Wekelijks schoonmaken

Master Cleaner,

Halfjaarlijks onderhoud

Master Care, Ultramat

Gerelateerde producten Intensiefreiniger

Gereedschap

• Lakrol, 9-11 mm pool
• Lakrolhouder
• Kwast
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Contact
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.

