
Eigenschappen 

Algemene informatie 

Voorzorgsmaatregelen 
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. 

Verwerking 

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en 

boven een RV. Van 85%. 

Reinigingsverdunning : water 

Ondergrondvoorbehandeling 

Verwerkingsmethoden 

Kwast/roller    

Verdunning  : Niet verdunnen  

Fitex Creative Plus Keukenkastenlak MAT is uitstekend te 

verwerken met kwast en roller. Voor een goed eindresultaat 

voldoet een traditionele goede kwaliteit varkensharen kwast 

met lang soepel haar. Optimale resultaten zijn te bereiken met 

de moderne generatie kwasten met kunststof haren speciaal 

voor waterverdunbare verf. Rollen gaat uitstekend met een 

goede vachtroller. Voor een optimaal glad resultaat is het aan 

te bevelen om hiervoor een vachtroller te gebruiken met een 

korte pool of een lakviltroller 
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Productomschrijving : Een waterverdunbare matte keukenkastenlak 

Toepassing : Op reeds gegronde houten of kunststof keukenkastdeurtjes, zijpanelen en kooflijsten 

Voornaamste ken-

merken 

:  Super mat 

 Goed vloeiend 

 Boen- en schrobvast 

 Zeep bestendig 

Basis  : Alkydemulsie 

Kleur : Wit en kleuren uit het kleurmengsys-

teem 

Dichtheid 20°C : 1,30 kg/dm³ (Wit) 

Laagdikte  : ca. 35 µm. droog  

ca. 80 µm. nat. 

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

Stofdroog na ca. 30 minuten 

Kleefvrij na ca. 2 uur 

Overschilder-

baar 

: Na ca. 12 uur. Afhankelijk van de tem-

peratuur en de luchtvochtigheid. 

Glans  : Mat .. G.U. < 8 

Vastestofgehal-

te 

: ca. 44 vol % 

Ther.rendement : 12 - 13 m² per liter bij 35 µm. droog 

Onderhoudster-

mijn 

: Nvt 

Elasticiteit 

Erichsen 

: 6 - 8 mm 

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij 

vorstvrije opslag tenminste 12 maanden 

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 

te zijn. 
 

Kunststof ondergrond: 

Goed ontvetten en vooraf primeren met een goede hechtpri-

mer. 
 

Houten ondergrond: 

Goed ontvetten en vooraf primeren met een goede grondlak 
 

Grondlaag: 

Kunststof - Fitex Creative Plus Multiprimer  (WV) 

Hout - Fitex Creative Plus Keukenkasten Primer 


