
 
 
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. 

            
 

 
WERKSCHEMA TRANSPARANT  NANO PUR 
Voor massief en gefineerd hout zoals, eiken, beuken, noten, mahonie e.d. 
 
Producten  

1. Nano Pur Systeemlak 620X-0040. (Mengverhouding 10: 1 met verharder 
600-0626)  

2. PUR 2K Grondlak Blank. Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.  
 
Voor een Open nerfsyteem: 
                                                          
Voorbereiding 
De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken. 

 
Verwerkingsvoorschrift 
 
Een eerste laklaag aanbrengen met Nano Pur Systeemlak 620X-0040. 
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.  
Opbrengst ca. 120 gram per m2.  
                                                                                        
Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de laklaag schuren met 
schuurpapier P280 – P320 en stofvrij maken.  
 
Hierna afwerken met een tweede laag Nano Pur Systeemlak 620X-0040. 
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.  
Opbrengst ca. 120 gram per m2  
 
Voor een gevuld systeem: 
 
Voorbereiding 
De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken. 

 
Verwerkingsvoorschrift 
 
Een Grondlaag aanbrengen met PUR 2K Grondlak Blank. Mengverhouding 10:1 met 
verharder 600-0626.  
Opbrengst ca. 130-180 gram per m2. 
 
Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de Grondlak schuren met 
schuurpapier P280 – P320 en stofvrij maken.  
 
Vervolgens een tweede laag aanbrengen met PUR 2K Grondlak Blank. 
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.  
 



 
 
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. 

 
 
 
Opbrengst ca. 130-180 gram per m2. 
 
Na droging (overnacht) de Grondlak schuren met schuurpapier P320 – P400 en 
stofvrij maken.  
 
Hierna afwerken met een laag Nano Pur Systeemlak 620X-0040. Mengverhouding 
10:1 met verharder 600-0626.  
Opbrengst ca. 120 gram per m2  


