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Natuurlijke hoogglans jachtlak op basis van lijnolie en
Chineese houtolie. Houtvoedend en hoogelastisch voor
optimale bescherming van blank hout.
Eigenschappen
- Prachtige, bolle hoogglans
- Duurzaam elastisch
- Houtvoedend en zeer goed hechtend

Profiel
Jachtlak heeft een mooie bolle glans, is duurzaam elastisch
(kenmerkend voor lijnolie), vult goed en hecht optimaal.
Jachtlak is prettig te verwerken en ruikt aangenaam. Doordat
Jachtlak zeer goed vochtafsluitend is, is zij ook te gebruiken om
omkanten van kozijnen te beschermen en inhoudsstoffen te
isoleren.

Samenstelling
Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en
meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:
JACHTLAK bevat minimaal 75% natuurlijke grondstoffen.
(water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)
Bindmiddel : Lijnolie-Standolie, tungolie en fenolhars
Pigment
: n.v.t.
Vulstof
: n.v.t.
Hulpstof
: Co-Zr-droger (los verkrijgbaar als Droogmiddel),
alifatische koolwaterstof
Verdunning : Gomterpentijn en sinasterpeen

Verpakking

1 liter blik

Rendement
Stofdroog

10 - 12 m2/liter, afhankelijk van de
ondergrond
Ca. 4 uur

Overschilderbaar

na 24 uur

Dichtheid

ca. 0,94 kg/liter

Glans

Bolle Hoogglans, > 90 G.U.

Elasticiteit

> 7 mm Erichsen

Vaste-stofgehalte

ca. 63 %-gew, ca. 61 %-vol

VOS-gehalte

< 342 g/l

Houdbaarheid

In gesloten verpakking minimaal 2 jaar
houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.
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Ondergrond
De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te
zijn.
Nieuw werk : Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte
van het hout niet hoger zijn dan 18%. Schuren en scherpe
kanten goed afronden.
Bestaand werk: loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen
verwijderen. Goed ontvetten en mat schuren met fijn
schuurpapier. Kale plekken behandelen als nieuw werk.
Verdunnen
JACHTLAK kan worden verdund met LYNOTYN universele
verfverdunner of met zuivere gomterpentijn. Maximaal 25%
verdunning toevoegen.
Gereedschap
Gebruik een kwast of roller of spuit. Het gereedschap vóór
aandrogen met LYNOTYN universele verfverdunner of met
zuivere gomterpentijn reinigen.
Applicatie
Let op: vóór gebruik Droogmiddel toevoegen! Maximaal 5%
toevoegen en 3 minuten goed roeren.
Jachtlak kan iets aangekleurd worden voor een transparante
kleuring van het hout en voor extra bescherming van het hout
tegen veroudering door (UV-)licht. Maximaal 3% Kleurpigment in
Olie toevoegen.
Nieuw werk : minimaal 4 lagen aanbrengen tot een goed
gevulde laagopbouw is verkregen. De eerste 1-2 lagen met 10 25% verdunnen, voor het aflakken 0 - 5% verdunnen, afhankelijk
van de zuiging van het hout. Bij het gebruik van Jachtlak als
isoleerlaag voor bloedende houtsoorten met 25% verdunnen.
Bestaand werk : Op intacte lagen van reeds gelakt hout
volstaan 2 lagen. Tussen de lagen matschuren met fijn
schuurpapier.
Onderhoud
JACHTLAK lakwerk kan met water en een beetje natuurlijk
reinigingsmiddel (CLIEN-R of gelijkwaardig) schoongemaakt
worden.
Na ontvetten en mat schuren kan een nieuwe laag worden
aangebracht.
Omstandigheden
Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een
relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%.Ook moet de

ondergrond-temperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt
liggen.
Droging
Stofdroog
na ca. 4 uur
Kleefvrij
na ca. 6 uur
Overschilderbaar na ca. 24 uur
Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en
voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV
vertraagt de droogtijd. Onder ongunstiger omstandigheden
rekening houden met langere droogtijden.
Rendement
10 - 12 m2/liter, afhankelijk van de ondergrond.. Het rendement
kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode,
afwijken.
Levervorm
1 liter blik.
Het nog toe te voegen Droogmiddel is apart leverbaar.

Opslag/transport
Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een
geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar.
Ongevoelig voor vorst.
Veiligheid
Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie
kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of
onder water bewaren.
Bevat gomterpentijn en sinasterpeen. Ontvlambaar. Irriterend
voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met
de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in
het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking
met de ogen en de huid vermijden. Afval niet in de gootsteen
werpen. Draag geschikte handschoenen. In geval van inslikken
onmiddelijk een arts raadplegen en verpakking of etiket
tonen.Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt
u ontlenen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).
Meer informatie
www.ursapaint.nl - www.aquamaryn.nl
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