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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.

Productnaam: IVANA INDUSTRIËLE LAK
Code: IVA001107 tot en met IVA001146
Gebruik: Universele hoogglans of matte lak, sneldrogend en zeer hoge dekkracht.
Identificatie onderneming:

Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon:
+31 (0) 252 220940
Fax:
+31 (0) 252 220394
E - mail:
info@ivana.com
Website:
www.ivana.com

2. Beschrijving.
Universele hoogglans of matte lak, sneldrogend en uitstekend geschikt voor toepassing op
ondergronden zoals metaal, beton, hout, metselwerk, etc. Heeft een zeer hoge dekkracht en een lang
kleurbehoud en/of glansbehoud. Kras- en stootvast. Voor het beste resultaat alleen aanbrengen op
een zorgvuldig voorbehandeld oppervlak.. Verpakt in spuitbus 500ml.

3. Eigenschappen.
Toepasbaar:
Gebruik:
Verwerkingstemperatuur:
Temperatuur bestendig:
Productkenmerk:
Houdbaarheid:
Basis:
VOS-gehalte:
Vaste stof-gehalte:
Kleur:
Verbruik:
Droogtijd:

Hoogglans of matte lak, hoge dekkracht, lang kleur en glans behoud en
kras- en stootvast.
Toepasbaar op ondergronden als metaal, beton, hout, metselwerk, etc.
+ 15°C tot + 25 °C.
Tot 110 °C.
Zeer hoge dekkracht, voor hoogglans: lang glansbehoud, sneldrogend,
kras- en stootvast, lang kleurbehoud en uitstekende hechting.
12 maanden in gesloten verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plek.
Gemodificeerde alkyhars
Circa 80% m/m
Circa 20% m/m
Diverse (RAL) kleuren
1 tot 2 m2 per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode
Bij 23°C en rel. vochtigheid 65%
Stofdroog na 10 tot 20 minuten
Kleefvrij na 30 tot 60 minuten
Uitgehard/ overspuitbaar na 24 uur
(Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
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4. Applicatiegegevens.
Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de
volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.
Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden
ingedrukt houden).

5. Gebruiksaanwijzing.
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen,
aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos en alg aanslag verwijderen. Omgeving afdekken. De
spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de
spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak
circa 25 tot 30 centimeter. Aanbrengen in meerdere dunne lagen. De volgende laag/ lagen aanbrengen
binnen 30 minuten of wachten tot de vorige laag volledig is uitgehard. Voor het aanbrengen van de
volgende laag de spuitbus weer schudden.

6. Veiligheid.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en
verwerking.
WWW.IVANA.COM

