Ambiance Lak High Gloss Mix

Productomschrijving
Duurzame, watergedragen hoogglanslak. Aankleurbaar op de mengmachine.

Toepassing
Toepasbaar op ramen, deuren, meubilair, PVC, metalen en muurtegels.
Voor gebruik binnen en buiten.

Eigenschappen
Langdurig kleurbehoud door de toevoeging van een speciaal additief. Uitzonderlijk krasvast.
Blijft gedurende een langere tijd verwerkbaar en heeft een uitstekende vloei waardoor
borstelstrepen niet meer zichtbaar zijn.
Uitstekende dekkracht. Geurarm. Goed afwasbaar.

De nieuwe HD Colour formule biedt unieke bescherming tegen UV-stralen en
andere slijtage. Je kunt zo extra lang genieten van je Levis Ambiance kleurkeuze.

Aspect
Hoogglans.

Kleuren
Aankleurbaar in een ruim kleurenaanbod op de mengmachine.
Ook verkrijgbaar in 3 kant en klare kleuren.

Verpakking
1l
Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear. Afhankelijk van de gewenste
kleur zal men in de winkel de voor deze kleur geschikte basis gebruiken.

Verwerking
Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of lakrol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement
± 12 m²/l per laag

Droogtijd
Stofdroog: 2 uur.
Overschilderbaar: 7 uur.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing
Hout, MDF, vezelplaat, ferro-metaal, non-ferrometaal (aluminium, zink, koper, gegalvaniseerd
metaal), PVC, muurtegels, …

Voorbereiding nieuwe ondergronden
•

Hout, MDF, vezelplaat.
Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met synthetische
thinner. 1 laag Ambiance Lakprimer aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220)
en ontstoffen.
Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1
deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P150 en
ontstoffen. 2 lagen Universele Primer aanbrengen in plaats van Ambiance Lakprimer.
Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

•

Ferro-metaal (ijzer, staal).
Eventueel aanwezig roest verwijderen (schuren, metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en
ontvetten met synthetische thinner. 1 laag Levis Primer Metal (grijs) of Levis Ferrominium (wit
of roodbruin) aanbrengen. Indien nodig, na droging, de onzuiverheden wegschuren met
schuurpapier P240 en ontstoffen.

•

PVC, non-ferrometalen (aluminium, zink, koper, gegalvaniseerd metaal, muurtegels).
Ontvetten met synthetische thinner, met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak)
of met Levis Ontvetter.
1 laag Levis Expert Special Primer Binnen aanbrengen. Indien nodig, na droging, de
onzuiverheden wegschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.

Voorbereiding bij renovatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
Uitslag, zoals bij doorbloeden van exotische houtsoorten (bv. afzelia, merbau):
ontvetten/wegwassen met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en vervolgens
isoleren met 2 lagen Levis Universele Primer.
Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen
volledig verwijderen. Daarna ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen.
Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel
ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en
het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
Geoxideerde oppervlakken grondig afborstelen met een harde borstel of schuren met een
schuurspons of schuurpapier en ontstoffen.
Buiten: Vergrijzing door UV-stralen volledig weg schuren tot op het gezonde hout, eerst grof
dan fijn.
Buiten: Houtrot: aangetast hout behandelen met Xyladecor Combi BP. De slechte delen
vervangen door nieuw hout of herstellen. Spleten en gaten opvullen met het geschikte Polyfilla
product.
Zeker een primer aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking
2 lagen Ambiance Lak High Gloss Mix aanbrengen.
Na droging, zeer licht schuren (korrel P240) tussen beide lagen en ontstoffen.

Veiligheid en bewaring
Veiligheid
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte
Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l
(2010).

Bewaring
Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.
Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2019, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op
eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik
van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.
Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
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