
Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

Verwerkingstemp.  : niet verwerken beneden 5°C en 

boven een RV van 85%.  

Reinigingsverd. : water 

Fitex Creative Plus  

Meubellak Mat 
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Eigenschappen Verwerkingsmethoden 

Kwast/roller   

Verdunning  : Niet verdunnen   

Ondergrondvoorbehandeling 

Fitex Creative Plus Meubellak Mat 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) water 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  
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Toepassing : Een waterverdunbare, slijt- en krasvaste, niet vergelende blanke lak voor het afwerken van (blank) hout zoals 

houten stoelen, houten leuningen en tafelbladen.  

Kenmerken  : Uitstekende slijtvastheid 

Goede vloeiing. 

Sneldrogend 

Goed reinigbaar oppervlak 

Sterke mechanische eigenschappen (kras-, stoot- en slagvast)  

Basis  : urethaan acrylaat copolymeer  

Kleur  : blank  

Dichtheid 20°C : ca. 1,03 kg/ltr.   

Laagdikte   : 30-35 micrometer droog 

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

Stofdroog na ca. 1 uur 

Overschilderbaar : Na ca. 6 uur 

Glans  : Mat 

Vastestofgehalte : 36 vol%.  

Theor.rendement : 8 - 9 m² per ltr.  

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij 

vorstvrije opslag tenminste 12 maan-

den. 

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 

te zijn. 

 

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. 

 

 

Let op: niet geschikt voor “bloedende” houtsoorten als mer-

bau. 

 


