
TRAPPENLAK

Beschrijving:

Trae Lyx Trappenlak is een waterverdunbare, 2-componenten polyurethaanlak.
Het heeft een zeer hoge slijt- en krasvastheid en is chemicalienbestendig.
Speciaal ontwikkeld om te gebruiken op houten trappen, die zeer intensief belast worden.
Leverbaar in mat en zijdeglans.
Tevens is er een antislipversie voor extra stroefheid, ook bij vochtige omstandigheden.

Toepassing:

Door de zeer hoge slijt- en krasvastheid uitstekend toepasbaar op houten trappen in openbare ruimtes zoals 
winkels, en op plaatsen waar houten trappen aan intensieve belasting worden blootgesteld.

Eigenschappen bij 20 graden Celsius en 65% relatieve luchtvochtigheid:

Glansgraad:  leverbaar in mat en zijdeglans

Kleur: Transparant, blank

Slijtvastheid: zeer hoog

Theoretisch verbruik: 10-12 m2/ liter, afhankelijk van de ondergrond

Verwerkingstijd:  2-3 uur

Overschilderbaar: na 5 tot 6 uur

Licht belastbaar: na 12 uur

Volledig belastbaar: na 72 uur (3 dagen)

Verpakking: 750 ml blik (met losse verharder)

Opslag: Droog, koel en vorstvrij bewaren. Geen speciale eisen aan opslag.

Houdbaarheid: In goed gesloten, originele verpakking tenminste 2 jaar.
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Applicatie gegevens:

Verwerkingsmethode: Kwast of kortharige viltroller.

Voorbehandeling: 

Verwerking: 

Laagopbouw:  

De ondergrond dient schoon, droog, was- en vetvrij te zijn.
Oude, intact zijnde lagen goed ontvetten, daarna aan schuren.
Niet aanbrengen op oude vochtuithardende PU laklagen.
Op een onbekende ondergrond eerst een proef opzetten.

Voeg de verharder toe aan de Trae Lyx Trappenlak basis.
De verharder dient dun vloeibaar te zijn.
Meng direct goed door. Wacht circa 10 minuten en roer nogmaals goed door 
alvorens te verwerken.

Bij verwerking met een roller volle lagen aanbrengen.
Trae Lyx Trappenlak goed en gelijkmatig over de trap verdelen.
Vermijdt grote verschillen in laagdikte en plasvorming.

Verwerkingstijd is circa 2 tot 3 uur. De verschillende lagen kunnen na elkaar 
worden aangebracht met een tussen droogtijd van 5 tot 6 uur.
Bij grotere hoeveelheden en hogere temperaturen zal de verwerkingstijd  
aanzienlijk korter zijn. Maak nooit meer aan dan in de verwerkingstijd verwerkt  
kan worden.
Zorg voor voldoende ventilatie (geen tocht) tijdens aanbrengen en drogen van de 
lak. Tijdens droogproces niet afdekken met folie, tapijt of anderszins.

Een slijtvast laksysteem bestaat uit minimaal 3 volle lagen.
Wij adviseren om kaal hout, dat inhoudstoffen bevat, zoals eiken en beuken, te 
isoleren door middel van een laag Trae Lyx Grondlak.

Met Trae Lyx Trappenlak behandelde trappen altijd onderhouden met Trae Lyx 
Onderhoudsmiddel.

Onderhoud:




