
TECHNISCHE FICHE 

 
  

 
 
1. Beschrijving: Kleurloze, zijdeglanzende lak voor het 
aflakken van houten oppervlakken in huis. Deze lak kan 
gebruikt worden voor het gronderen of lakken van sterk 
belaste houten oppervlakken zoals planken vloeren, parket, 
trappen of werkbladen. NIET geschikt voor kurkvloeren! De 
lak is lichtvast en sterk hechtend. De Ecotec ProAqua 
parketlak is vrij van formaldehyde.  
 
2. Inhoud 
0,5L 2-3587 
1L  2-3586 
2,5L  2-3583 
10L 2-3584 
 
3. Verbruik: Ca. 65-75ml/m² of 13-15m²/L, naargelang 
ondergrond en laagdikte. 
 
4. Kleur: Standaard = kleurloos. Inkleurbaar volgens de 
Ecotec-kleurkaart en in RAL en NCS (bij benadering). 
 
5. Verdunningsmiddel : Water (maximaal 3-5%) 
 
6. Droogtijd: Naargelang de temperatuur en de 
luchtvochtigheid: stofdroog na 30 minuten; schuren na 1 
uur; overschilderbaar na 2u. De 3de laag na minimum 6 uur 
aanbrengen. Uitgehard na ca. 1 week. Te dikke lagen kunnen 
de droogtijd sterk beïnvloeden.  
 
7. Waar gebruiken:  
Zeer geschikt voor het behandelen van zwaar belaste 
oppervlakken zoals planken vloeren, trappen of parket. NIET 
geschikt voor kurkvloeren! Ecotec ProAqua parketlak is ook 
toe te passen op maathoudend elementen zoals vensters, 
deuren, werkbladen, speelgoed of meubelen. 
 
8.Eigenschappen 
8.1 Technische eigenschappen : 
Zeer goed vulvermogen en waterafstotend. Sterk belastbaar 
en snel drogend. Hoge en langdurige hardheid. 
Viscositeit (bij 20°C): 70sec. bij 4mm. DIN-beker 
Ecotec ProAqua parketlak voldoet aan de normen van EN71 
deel 3 veilig voor kinderspeelgoed ; DIN 53160 zweet- en 
speekselvast. DIN 68861 deel 1B weerstand tegen chemische 
stoffen (uitgezonderd sterk kleurende proefmiddelen).  
 
 
 

 
 
8.2 Biologische eigenschappen: 
Op basis van niet-giftige en natuurlijke grondstoffen. Bij 
correct gebruik is de ProAqua parketlak onschadelijk voor 
mens en natuur.  
 
9. Verwerking: Niet verwerken onder 15°C ! 
9.1 Voorbereiding 
Voor gebruik goed oproeren. Bij looizuurhoudende of 
harshoudende houtsoorten eerst een test uitvoeren om na 
te gaan of er geen uitbloedingen kunnen ontstaan. De 
ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. Oude 
loszittende verflagen dienen verwijderd te worden. 
Vastzittende verflagen goed opschuren. Steeds vooraf 
opschuren met minstens K180. Olie- of harshoudend hout 
moet grondig ontvet worden. Indien nodig voorbehandelen 
met Ecotec Iso-Sol isolerende grondering. 
9.2 Verwerking 
Als grondlaag wordt 1 laag Ecotec ProAqua parketlak met 
een borstel of kortharige lakrol aangebracht;  hierbij dient 
de richting van de houtnerven gevolgd te worden. De eerste 
laag mag verdund worden met max. 3-5% water. Na 
grondige droging opschuren (K180-220) en afwerken met 2 
dunne lagen onverdunde lak. Tussen de verschillende lagen 
telkens opschuren met schuurpapier K320.  
 
10. Materiaal: Goede verwerking met borstel of kortharige 
lakrol. Materiaal na gebruik met warm water reinigen. 
 
11. Stockeren: Koel en droog, maar wel vorstvrij. Reeds 
geopende potten zeer goed sluiten. 
 
12. Samenstelling: Water, kiezelzuur, was, silikone,  
huidverhinderingsmiddel, reinacrylaat, Butoxyethanol en 
conserveringsmiddel (CMI/MI; Adipohydrazid). 
EUH208: Bevat een mix van 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazolin-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on (3:1); 1,2-
benzisothiazol-3(2H)-one; Adipohydrazid. Kan een 
allergische reactie veroorzaken. EUH210: 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
 
13. Veiligheidsvoorschriften: Ook niet giftige verven dienen 
voor kinderen onbereikbaar te zijn. Tijdens de 
werkzaamheden de ruimte steeds goed verluchten. 
 
15. Voorschriften VOS- verordening: 
VOS-gehalte : 45gr./L - Cat: e-WG 
Grenswaarden: vanaf 01-01-2010: 130 gr./L 
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Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De 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. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op 

de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door: 
Ecotec Natural Paints   

info@ecotec-naturalpaints.be 
www.ecotec-naturalpaints.be 
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