WERKSCHEMA ROESTEFFECT OPLOSMIDDELHOUDEND
Voor o.a. MDF en van Folie voorzien meubelplaat.
Producten

HD PUR Vulvoorlak 645-9005 (Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600
0626) of HD Pur 2K Grondlak Blank met 15% HDL Mengkleur 40-3650-1317
Oxydrood (Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626)

HD PUR Staaleffectlak 40-650-7500 (Mengverhouding 10 : 1 met verharder
600-0626)

Ankolux Roestactivator 11-4081

HD Cryl Fixeerlak 40-620-0500 (Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600
0626)
 HD Speciaal Verdunning 960-0103

HD PUR/Cryl Harder 40-600-0626
Voorbereiding
De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.
Verwerkingsvoorschrift
Frees- of kopse kanten eventueel isoleren met de HD Solo PUR Systeemlak Blank
62X-0029 Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626 en 20% Verdund met HD
PUR/Cryl Verdunning 960-0102 (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat).
Vervolgens een grondlaag aanbrengen met HD PUR Vulvoorlak 645-9005
Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626 of HD Pur 2K Grondlak Blank met
15% HDL Mengkleur 40-3650-1317 Oxydrood
Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626
Opbrengst ca. 160 gr per m2
Opmerking:
Om in latere schuurfase probleem met doorschuren te camoufleren wordt de zwarte
Grondlak geadviseerd. (40-645-9005). Eventuele doorschuurplekken vallen dan
minder op in het geheel. (Nog beter is eventueel de Blanke Grondlak 15% inkleuren
met de HDL Mengpasta Oxydrood).
Na droging (minimaal 4 uur, bij voorkeur overnacht) de grondlaag schuren met
schuurpapier P240 en stofvrij maken.
Hierna eventueel een tweede laag Grondlak aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit
MDF of meubelplaat).

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient echter de toepassing
van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze
technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Na droging (minimaal 4 uur, bij voorkeur overnacht) schuren met schuurpapier P240
en stofvrij maken.
Hierna afwerken met een laag HD Pur Staaleffectlak 40-650-7500
Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626
Opbrengst minimaal 250 gr per m2
Opmerking:
De lak vooraf zeer goed omroeren, na toevoeging verharder, wederom goed
omroeren en na toevoeging van verdunning wederom het gehele mengsel zeer goed
omroeren!
Om een mooi gevloeid oppervlak te verkrijgen 5-10% verdunnen met HD Speciaal
Verdunning 960-0103.
Na overnacht droging het gehele oppervlak zeer goed machinaal schuren (korrel
120-180), zodat het uiterlijk lijkt op kaal (gestraald)staal.
Vervolgens Ankolux Roestactivator 11-4081 met de kwast ruim aanbrengen en laten
verdampen.
Overnacht drogen.
Afwerking met 1 laag HD Cryl Fixeerlak 40-620-0500 en na ca. 15 minuten droging
nog 1 laag HD Cryl Fixeerlak 40-620-0500 aanbrengen.
Mengverhouding 10:1 Harder 40-600-0626
Opbrengst 60-80 gr per m2 per laag
De Lak niet verdunnen.
Droging overnacht.
Opmerking:
Het Roesteffectsysteem is bedoeld voor decoratieve doeleinden voor gebruik in
interieur.
Indien het systeem wordt gebruikt voor delen die aan chemische- of mechanische
belasting onderhevig zijn, adviseren wij minimaal 1 a 2 lagen Blanke Lak (Bijv HD
Nano PUR Systeemlak Blank Stompmat) toe te passen. Dit bij bijvoorbeeld in het
geval van tafelbladen e.d.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient echter de toepassing
van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze
technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

