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KENMERKEN

Watergedragen verfsysteem

Duurzaam onderhoudssysteem voor roestwerend voorbehandelde  
damwandprofielen en sandwichpanelen

Zowel grond- als afwerklaag (één-potsysteem)

Uitstekende verwerkbaarheid, dekking en vloeiing

Bijzonder goede buitenduurzaamheid

Duurzame elasticiteit

Duurzaam glans- en kleurbehoud

Sneldrogend

Vanuit basisverven in vrijwel elke kleur leverbaar

drywood  
Lakverf Indus
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PRODUCT SPECIFICATIES 

PRODUCTOMSCHRIJVING
DRYWOOD Lakverf Indus is een watergedragen, sneldrogend 
één-potsysteem. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en 
onderhoudsschilderwerk.

EIGENSCHAPPEN
DRYWOOD Lakverf Indus heeft een zeer goede dekking, 
hoog laagdiktebereik, goede vloei en een lange open tijd, 
is sneldrogend, heeft een zeer goede hechting op corrosie-
werende damwandprofielen en sandwichpanelen, is goed 
vullend en kenmerkt zich door extreem hoge duurzaamheid, 
duurzame elasticiteit en heeft een uitstekend kleur- en 
glansbehoud.

VERWERKING
DRYWOOD Lakverf Indus is aan te brengen middels spuiten, 
kwasten of rollen op een geschikte, draagkrachtige, schone, 
droge, geschuurde en vetvrije ondergrond. Metalen dienen 
corrosie-werend voorbehandeld te zijn. Plamuren met 
Drywood 2K epoxy (buiten) of Drywood Acrylplamuur (binnen). 
Licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen. 
Verwerken boven 8 °C en bij max. 70% RV. Niet in de volle zon 
aanbrengen. Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte 
laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie. 
Spuiten in richting banen damwandprofiel en sandwichpaneel, 
niet in vlakken. Aanbevolen natte laagdikte: 225-250 mu (80-
100 µm droge laagdikte). Voor stalen ondergronden die niet 
corrosie-werend zijn behandeld of waarbij tijdens gebruik 
corrosie is ontstaan eerst voorbehandelen met Teknos anti 
corrosieve primers. 

BEL ONS
Neem contact op met Teknos Drywood voor het krijgen 
van professioneel advies als u overweegt om DRYWOOD 
Lakverf Indus of een ander coatingsproduct van Teknos 
Drywood te gebruiken. Ons technisch team staat altijd klaar 
om u te ondersteunen bij het adviseren van uw perfecte 
coatingoplossing en -toepassingssysteem.

 

TECHNISCHE GEGEVENS

Stofdroog* ca. 30 minuten

Kleefvrij* ca. 1,5 uur

Overschilderbaar* ca. 4 uur

Vaste stofgehalte** ca. 35% vol

Rendement*** ca. 4,5 m2/liter

VOS-gehalte max. 100 g/liter

Verpakking** 2,5, 10 en 20 liter

Glansgraad ZG en LG

* Droogtijden bij 20 C en 65% R.V. bij 35 um droge laagdikte
** Afhanklijk van de kleur 
*** Bij 250 µm natte laagdikte
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