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Technisch gegevensblad

Advanced 2K Lak is een hoogwaardige tweecomponenten vloerlak op 
waterbasis die extra bestand is tegen zwarte schoenstrepen, krassen en vlekken. 
De lak heeft het milieukeurmerk binnenklimaat en biedt dus een goede 
werkomgeving tijdens het aanbrengen en draagt ook daarna bij aan een 
comfortabel binnenklimaat. Advanced 2K Lak is uitermate geschikt voor druk 
gebruikte ruimtes zoals openbare ruimtes, trappen en kantines.

• Bevat geen isocyanaten
• IBR-gecertificeerd
• Extra duurzaam en krasbestendig oppervlak
• Geschikt voor druk gebruikte ruimtes

Toepassingsgebied
Lakken van nieuw, onbehandeld, geschuurd en gelakt hout. Ideaal voor alle houtsoorten.

Gebruik
Voorbereiden

Fijnschuren

Behandelen

Verwerking dag 1

Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak minstens 15 °C hebben (bij voorkeur ca. 20 °C) met een 
gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50 %. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is 
voor een optimale verdamping en droogtijd. De vloer moet stofvrij, ontvet en vrij zijn van was of 
schuurresten. Vloeren die al gelakt zijn, moeten gereinigd worden met WOCA Intensiefreiniger voordat 
deze mat wordt geschuurd. Stofzuig grondig en veeg indien nodig de vloer schoon met een goed 
uitgewrongen natte doek. 
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein stuk hout met het product 
te bewerken.

Korrel 120

Primer: 1 x WOCA Base Primer, naturel of wit.
Lak: 2 x Advanced 2K Lak, mat of zijdemat

Breng WOCA Base Primer aan zoals getoond in de productvoorschriften. Breng Advanced 2K Lak 
zonder verharder en in gelijkmatige lagen met kleine bewegingen aan in de richting van de planken. 
Vermijd de vorming van plassen in de lak. Breng de lak nat-in-nat aan om overlappingen te vermijden. 
Breng per dag maximaal 2 laklagen aan. 

Schuren met korrel 150-200 voor de laatste laklaag. Meng WOCA 2K Verharder met de lak en schud 
deze grondig voor u dit gebruikt. Laat het mengsel tien minuten rusten vóór u dit weer in gebruik 
neemt. Zorgvuldig stofzuigen en breng de eindlaklaag aan. Als de eindlaklaag aangebracht wordt na 
meer dan 24 uur droogtijd, moet de vloer eerst met WOCA Intensiefreiniger gereinigd worden en 
tussentijds licht opgeschuurd worden.

Verwerking dag 2

Droogtijden

2-4 uur, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheidDroogtijd tussen lagen

6 uur. Meubilair mag pas na 24 uur terug worden geplaatst.Licht gebruik

5 dagen. Schoonmaken en tapijten leggen mag pas na 5 dagen.Volledig uitgehard

Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en minder bestendig
zijn.
Voor elke laklaag wordt de droogtijd langer.
De droogtijden worden minder lang bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid.
De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.

Opmerking
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WOCA Nederland BV 
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is 
gebaseerd op uitgebreide 
laboratoriumtesten en in de 
praktijk opgedane ervaringen. 
Aangezien WOCA veelal geen 
invloed heeft op de 
omstandigheden waarin het 
product wordt gebruikt, kunnen 
we enkel de kwaliteit van het 
product in kwestie garanderen. 
WOCA Denmark A/S is niet 
aansprakelijk voor een onjuist 
gebruik en/of verwerking van het 
product. Aangezien de resultaten 
afhangen van de constructie, de 
aard van het oppervlak, de 
voorbehandeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan 
onderhavig product in principe 
worden aangemerkt als een 
tussenproduct. WOCA Denmark A/
S behoudt zich het recht voor om 
het product evenals de verstrekte 
informatie zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. 
Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle 
voorgaande versies.

Contact
Technische gegevens

Waterbasis, urethaanBasis

1,00-1,05 g/mlDichtheid

Circa 30 %Drogestofgehalte

3 jaarHoudbaarheid

+ 15-25 °CVerwerkingstemperatuur

Circa 22 sec.Viscositeit:

Verbruik

Glansgraad

Mengverhouding

Houdbaarheid na
mengen

Bewaren

VOC:

Verpakking

8-10 m²/L

Mat en zijdemat

100 ml verharder op 5 L lak

Het mengsel moet binnen 5 uur na het mengen worden 
gebruikt, daarna verliest de verharder zijn werking.

+ 15-25 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet 
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij 
bewaren.

Max. 100 g VOC/L. De grenswaarde bedraagt 140 g 
VOC/L (Cat. A/i).

5 L

Het Deense Binnenklimaat Keurmerk
IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-182

Lakroller 9 mm microvezel Artikelnr. 88000

Goedkeuringen

Gereedschap




