
we make the world last longer

drywood Lakverf Indus

TEKNOLUX AQUA 1429 has proven its 
properties being used at manufactures 
supplying interior doors, table tops, 
seatings, profiles/panels, staircases, 
kitchen cabinets and furniture.

KENMERKEN

Watergedragen verfsysteem

Duurzaam onderhoudssysteem voor damwandprofielen

Zowel grond- al afwerklaag

Uitstekende verwerkbaarheid, dekking en vloeiing d.m.v. spuiten

Bijzonder goede buitenduurzaamheid

Duurzame elasticiteit

Duurzaam glans- en kleurbehoud

Sneldrogend

Vanuit basisverven in vrijwel elke kleur leverbaar

Speciale combinatie van diverse watergedragen bindmiddelen
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PRODUCT SPECIFICATIES 

PRODUCTOMSCHRIJVING
DRYWOOD Lakverf Indus is een watergedragen zijdeglanzende 
sneldrogende grondverf voor damwandprofielen. Het product 
is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

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

DRYWOOD Lakverf Indus is gebaseerd op een unieke 
combinatie van diverse watergedragen bindmiddelen (hybride) 
en is te gebruiken als zeer duurzame zijdeglanzende voor- en 
aflak. Eventueel kan het product ook als grondlaag worden 
toegepast.

VERWERKING
DRYWOOD Lakverf Indus is aan te brengen middels spuiten, 
kwasten of rollen op een schone, droge, geschuurde en 
vetvrije ondergrond. Metalen dienen corrosiewerend 
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, niet in vlakken. Aanbevolen 
natte laagdikte: 225-250 mu (80-100 mu droge laagdikte).

BEL ONS
Een telefoontje naar Teknos Drywood is een snelle en 
gemakkelijke manier om professionele advies te krijgen 
als u overweegt om DRYWOOD Lakverf Indus of een ander 
coatingsproduct van Teknos Drywood te gebruiken.
Onze technische team staat altijd klaar om u te ondersteunen 
bij het ontwerpen van uw optimale coatingoplossing en 
-toepassingssysteem.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Stofdroog* ca. 30 minuten

Kleefvrij* ca. 1,5 uur

Overschilderbaar* ca. 4 uur

Vaste stofgehalte** ca. 35% vol

Soortgelijk gewicht** 1.05 - 1.20 kg/liter

Rendement*** 10 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 50 um droge laagdikte


