
WOOD-PRO PU MAT
Beschrijving

Duurzame zijdeglanzende oplosmiddelarme aflak voor binnen en 

buiten op basis van acrylaat-urethaan harsen in een watergedragen 

dispersie.

Deze lak van superieure kwaliteit beschikt over een uitstekende kras-

en slijtvastheid.

Wood-Pro PU heeft de verwerkingseigenschappen van de traditionele 

synthetische aklakken zonder de nadelen ervan te hebben.

Voorbereiding van de 

ondergrond

Voor goede resultaten moet de ondergrond zorgvuldig voorbereid 

worden. 

Nieuwe ondergronden: Reinigen en stof verwijderen; goed laten 

drogen; juiste primer toepassen (Sinova Multiprim+).

Renovatie: De niet-hechtende delen van de te verven ondergrond 

verwijderen; oude verflagen ontvetten, ontglanzen en stofvrij maken; 

bijwerken indien nodig; de juiste primer aanbrengen indien nodig.

Hout: Het hout dient droog te zijn (max. 18% vocht). Indien de kans op 

doorbloeden aanwezig is, dan eerst een isolerende grondverf 

aanbrengen (Sinova Multiprim+).

Metalen: Eventuele roestvlekken behandelen en indien nodig een 

roestwerend middel gebruiken. Een geschikte roestwerende primer 

aanbrengen op de metalen ondergronden die aan de buitenlucht 

blootgesteld zijn (zelfs als deze roestvrij zijn).

Toepassing

Langharige (acryl-)kwast, glattfilt- of gevlokte roller.

Verdunnen met 5% water in geval van  hoge temperatuur voor een 

langere open tijd.

Goed mengen voor gebruik en alvorens te verdunnen.

Tussen de lagen goed materen; bij voorkeur met een shuurpad.

Reiniging gereedschap

Het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met water en zeep.

Kleur: wit en alle tinten van onze 

kleurenwaaiers die verkregen kunnen worden 

met onze verfmengmachines.

Glansgraad: mat.

Bindmiddel: acrylaat-urethaan harsen.

Pigmenten: titaandioxyde en natuurlijke 

vulstoffen.

Oplosmiddel: water.

Rendement*: ~12 m²/l.

Dichtheid: ~1,31 g/ml.

Drogestofgehalte (gewicht): 52 à 55%.

(*) De berekening van het rendement is 

gebaseerd op het werk van een vakman, op 

een ondergrond met normale absorptiegraad, 

en kan variëren naargelang de gebruikte 

werkmethode, de ondergrond en de 

weersomstandigheden.

Stofdroog na: 90 min.

Kleefvrij na : ~2 uur.

Overschilderbaar na: ~6 uur.

(bij normale weersomstandigheden 20°C en 

r.v. 50%; bij een lagere temperatuur en/of een 

hogere luchtvochtigheid kunnen afwijkingen 

optreden in de droogtijd).

Niet gebruiken bij temperaturen onder de 5°C.

Optimaal > 10°C en r.v. < 80%.

Minimum 12 maanden houdbaar in de 

originele ongeopende verpakking, op een 

droge en koele plaats.

Vorstvrij bewaren.

Blik van 1 l en 2,5 l.

Cat. A/d: 130 g (2010). Dit product bevat 

maximaal 2,5 g/l VOS.

Afwerking

Eigenschappen

Droogtijd

Temperatuurbeperking

Bewaring

Verpakking

EU-VOS 

grenswaarden

Deze fiche is bedoeld om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De informatie die erin vermeld staat, steunt op onze huidige kennis en op de 

resultaten van tests die uitgevoerd werden met een constante zorg voor objectiviteit, en die afgestemd zijn op gebruiksomstandigheden in overeenstemming met geldende 

normen. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de te schilderen ondergrond. Gezien de constante 

technische evolutie is het aan onze klanten om, alvorens het product te gebruiken, na te gaan bij onze diensten of er geen recentere versie van deze fiche beschikbaar is.
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Toepassingsgebied

Zeer duurzame tussenlaag en high-end afwerkingslaag voor binnen 

en buiten

Te gebruiken op diverse ondergronden die de juiste grondlaag 

hebben gekregen: hout, mdf, metaal en kunststof, muren in beton, 

pleisterwerk, gipsplaten, glasvlies,...

Voornaamste kenmerken

• Gemakkelijk verwerkbaar – Uitstekende vloei en dus mooi decoratief 

aspect.

• Zeer goede dekking.

• Lange open tijd.

• Reukarm. Milieu ontlastend.

• Duurzame flexibiliteit.

• Zeer goed reinigbaar – Bestendig tegen vet en huishouddetergenten

• Krasbestendig.

• Niet vergelend.

• Waterdamp doorlatend.


