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Gebruik: 
Waterafstotende, elastische dekkende lak met een goede hardheid voor hout, metaal. Voor 
binnen. Niet geschikt voor horizontale oppervlakten, vloeren en radiatoren.  
 
 
Technische eigenschappen: 
Zijdeglans- mat, elastisch, geurarm, zeer weinig oplosmiddel, , hoge dekking, laat waterdamp 
door, ideaal als verf in de woonkamer. 

 
Samenstelling: 
Water, houtolie-standolie-natuurhars-verdamping, leem, saffloervetzuur, titaan dioxide, , 
aluminiumoxide, acrylat, microwas, Co/Zr/Zn/Mn-droogstoffen 
Het VOC-gehalte van dit product is 50-85 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l  
(Categorie e vanaf 2010). 
 
Kleurtoon: 
Wit, kan gekleurd worden naar gelang basis. (Base 1,2,3, rood, groen, geel om te kleuren ) 
 
Bewerking: 
Het product is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed roeren! Strijken, rollen, spuiten. Omgeving- 
en oppervlaktetemperatuur boven de 7°C. Niet gebruiken bij hogere luchtvochtigheid!  
 
Verbruik: 
Op gladde ondergronden ong.80- 100 ml/m²  per laag. Zuinig aanbrengen om droogverstoringen 
te voorkomen.  
 
Droogtijd bij normaal klimaat: 
Stofdroog na ca. 2 uur, overschilderbaar na ong. 6 - 8 uur. Volledig droog na 1-2 dagen. Voor het 
drogen heeft dit systeem voldoende zuurstof nodig. Daarom voor goede ventilatie zorgen naast 
stilstaande lucht, bijvoorbeeld met een ventilator, om onaangename geurtjes te vermijden. 
 
Verdunning- en reinigingsmiddel: 
Water  en zeep Reiniging van werkmateriaal: met water, direct na gebruik.  
 
 
Opslag: 
Koel en vorstvrij! Ongeopend tenminste 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen goed 
afsluiten en snel op maken.  
 
 
Veiligheidsvoorschriften:  
Doordrenkte werkmaterialen, zoals poetslappen, sponzen, schuurstoffen etc. zonder olie luchtdicht 
in een metalen houder of in water bewaren en daarna afvoeren, in verband met ontstekingsgevaar 
dankzij het lijnoliegehalte. Het product op zich is niet brandgevaarlijk. Bij droging voor voldoende 
ventilatie zorgen.  
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Vanwege de gebruikte natuurlijke grondstoffen kan een typische geur vrijkomen 

 Mag niet in handen van kinderen terecht komen. 

Bij het gebruik van spatapparatuur een goedgekeurd mondkapje dragen.  

Bij het slijpen een stofmasker dragen! 

Bevat kobaltcarboxilaat – kan allergische reacties veroorzaken.  

 
Verpakking: 
 0,75 L 2.5 L 
 
Afvalverwerking: 
Volgens de plaatselijk geldende voorschriften. Ingedroogde productresten kunnen met het huisvuil 
afgevoerd worden. 

 

Afvalsleutel:  EAK/EWC   08 01 12 
 

 
Aanwijzingen voor gebruik 
 
A. Ondergrond en voorbereiding: 
Voor optimale resultaten volgt u het technische merkblad van alle gebruikte producten. De 
ondergrond moet droog, vast, schoon, vet- en stofvrij en mag niet absorberend zijn.   
 
B. Opbouw lagen bij onbehandeld of absorberende ondergrond:  
 Bij een absorberende ondergrond eerst een grondlaag met olie, in vochtige ruimten een 
houtgrondlaag . Daarna 1 – 2 lagen grondverf. Als eindlaag 1 – 2 lagen watergedragen lak 
 
C.  Renoveren of verven over oude verflaag:  
 Eerst schuren en goed ontstoffen. Daarna 1 – 2 lagen  watergedragen lak. 
Bij een absorberende ondergrond eerst een laag grondverf. 
 
 
D.  Renoveren of verven over beschadigde oude verflaag:  
Niet intacte oude verflagen moeten mechanisch verwijderd worden en dan schuren. Daarna 
opbouw van lagen zoals onder B, bij absorberende ondergrond met grondverf.  
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Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit technische fiche wordt ter 
informatie en advies gepubliceerd. 
Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren. 
In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant 
Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid 
 
Ecobati 
Z.I. des Hauts Sarts  
25, Première avenue 
4040 Herstal 
http://www.ecobati.be 
info@ecobati.be 
http://www.thermofloc-benelux.com 
Tel. : 0032(0)4/246.32.49 
Fax : 0032(0)4/247.06.07   
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