
Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

Verwerkingstemp.  : niet verwerken beneden 5°C en 

boven een RV van 85%.  

Reinigingsverd. : terpentine 

Fitex Creative Plus  

Jachtlak Blank 
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Eigenschappen Verwerkingsmethoden 

Kwast/roller   

Verdunning  : Niet verdunnen   

Ondergrondvoorbehandeling 

Fitex Creative Plus Jachtlak Blank is uitstekend te verwer-

ken met kwast of roller.  

Bij voorkeur een kwast gebruiken met lang en soepel varkens-

haar. Rollen gaat het beste met een roller met een Nylon 

vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol. Niet of mini-

maal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% 

(=20ml/ltr) (aromaatvrije) terpentine toevoegen. 

Verwerking 

Voorzorgsmaatregelen 

Algemene informatie 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar . 

 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 

basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond 

van deze gegevens wordt uitgesloten. 

DBG Nederland bv     

Van den Bergsweg 7  

7442 CK Nijverdal      

Tel. +31(0)548 82 04 37    

info@DBG-Nederland.nl  

DBG-Nederland.nl 

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 

te zijn. 

Oude was of olielagen eerst afdoende verwijderen. 

 

Hout: nieuw werk 

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het 

hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.  

 

Hout: bestaand werk 

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of 

gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen 

als nieuw werk. 

 

 

Productomschrijving : Een duurzame luchtdrogende vernis voor alle houtsoorten. 

Toepassing   : Op nieuw en reeds behandeld houtwerk buiten. 

Voornaamste kenmerken : Hoogglanzend 

Zeer duurzaam 

Watervast 

Zowel voor gebruik op zoet en zout water  

Basis  : alkydhars en urethaan-alkydhars 

Kleur  : blank 

Dichtheid 20 °C. : 0,94 kg/dm³ 

Laagdikte : 30 mµ droog 

Droogtijd  : bij 20°C en een RV van 65% 

Stofdroog na ca. 2 uur 

Kleefvrij na ca. 5 uur 

Overschilderbaar  : Na 24 uur 

Glans : Hoogglanzend 

Vastestofgehalte : ca. 52 vol% 

Theor. rendement : 17 m² per liter bij 30 mµ droog 

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en 

bij vorstvrije opslag tenminste 12 

maanden 


