
Volvox ProAqua Lak voor binnen en buiten
Waterverdunbare, oplosmiddelvrije druipvrije en blijvend elastische dekkende lak voor binnen en buiten. 

Deze lak is sneldrogend en bijzonder geurarm waardoor hij aangenaam verwerkbaar is. Vereist geen 

afzonderlijke primer, tenzij: 

A) Indien het hout olie- of harsrijk is. In deze gevallen adviseren wij de speciale ProAqua Houtisoleergrond 

aan.

B) voor ijzer, metaal (bv. radiatoren), non ferro metalen en kunststof binnen en buiten, voor aluminium binnen

adviseren wij Volvox Lak-Hechtgrond.

Volvox ProAqua lak kan met het Volvox mixsysteem in een uitgebreid aantal kleuren gemengd worden,

De Volvox ProAqua lak bevat geen olie waardoor er ook geen vergeling zal optreden. Ook niet op radiatoren. 

De ProAqua lak verspreidt noch tijdens het gebruik, noch tijdens het drogingsproces schadelijke emissies. 

De ProAqua lak is VOS vrij waardoor hij bijdraagt aan een gezonder leefklimaat.

Belangrijkste kenmerken en informatie:

• Waterverdunbaar;

• Solventvrij, bevat geen VOS. Het bindmiddel is emissievrije en reukloze PVA.

• Snel drogend; stofdroog na 15 minuten; schuurbaar na 45 minuten; overschilderbaar na 1 uur (bij 20° C). 

Niet bij temperatuur onder 8°C toepassen !

• Laat de ondergrond ademen;

• Antistatisch;

• Bijzonder geurarm;

• Verdunningsmiddel: max.10% water voor de 1ste laag toevoegen, om airless te spuiten max. 20%

• Zijdeglanzend;

• Verbruik: ongeveer 12-15 m² / L / laag

• Samenstelling: water, cellulose, azijnzuurester (PVA), kiezelzuur, tenside, titaanwit in witte lak of andere 

pigmenten afhankelijk van de kleur, bewaarmiddel.

• VOORBEREIDING en VERWERKING
Voor gebruik goed oproeren. De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Nieuw hout vooraf 

schuren. Oude loszittende verflagen dienen verwijderd te worden. Vastzittende verflagen opschuren (korrel 

120). De houtvochtigheid dient voor naaldhout onder de 15% en voor loofhout onder 12% te liggen. 

Als grondlaag wordt 1 laag Volvox ProAqua lak , verdund met 10% water aangebracht. 

• Nieuw werk   (op kaal hout): Afwerking binnen gebeurt na de grondlaag met 1 tot 2 lagen onverdunde lak. 

Afwerking buiten gebeurt na de grondlaag met 2 tot 3 lagen tot men een laagdikte van 100 micron bekomt. 

Tussen de verschillende lagen schuren met schuurpapier K 180-240. De lak dun uitstrijken, rollen of spuiten. 

Ijzer en metaal eerst ontvetten en oude laklagen opschuren met korrel 100 of 120 (!) om de hechting te 

verbeteren. Als primer adviseren wij  Volvox Lak-Hechtgrond grijs (roestwerend).
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