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Kleurloze 1K PU-lak voor hout. 
 
Toepassing 

• Houten ondergronden (hardhout en zachthout) 

• Binnen en buiten (beschermde gebieden bijv. 
overkapping) 

• Over oude laklagen 

• Over transparante kleurbeits 

• Parketvloeren 

• Trappen 

• Lambriseringen 

• Deuren 

• Meubels 
 
Eigenschappen 

• Zeer slijtvast 

• Geschikt voor meubelen 

• Hoogvullend en een mooie bolle laag 

• Hoogglans, zijdeglans en extra mat 

• Bestand tegen zwakke zuren en alcohol 

• Bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen 

• Bestand tegen huidvetten  

• Zeer makkelijk verwerkbaar 
 
Product 
Bindmiddelbasis: Polyurethaan-kunststof 
 
Kleuren:   Kleurloos 
 
Verpakking:  375 ml, 750 ml en 2,5 ltr 
 
Verbruik: Ca. 10 m2/ltr afhankelijk van de  
 ondergrond en applicatiemethode 
 
Glansgraad:  Hoogglans, zijdeglans en extra mat 
 
Dichtheid:  Ca. 1,06 g/cm3 

 
Verdunning:  Südwest verdunner V33 
 
Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en 

tegen zonlicht beschermd 
 
 
 

 
 
Applicatie 
Met kwast, lak viltrol en spuitapparatuur. 
 
Airless 
Opening:  0,009-0,011 inch 

 Materiaaldruk:  Ca. 160 bar 
Pistoolzeef: Rood 
 
Hogedruk 
Opening: 1,5 mm 
Luchtdruk: 3-5 bar 
Verdunnen met max. 10% Südwest Verdunning V33. 
 
HVLP 
Opening: 1,5 mm 
Luchtdruk: 0,55 bar   
Verdunnen met max. 10% Südwest Verdunning V33. 
 
Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik Südwest 
Verdunning V33.  
 
Temperatuur  
Niet gebruiken onder +10 °C omgeving- en  
objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 
80%. 
 
Droging  
(+20 °C / 65% R.V. / 100 gr/m²) 
Stofdroog: Na ca. 1 uur 
Overschilderbaar: Na 6 uur 
Schuurbaar: Na ca. 6 á 7 uur 
Doorgehard: Na ca. 15 uur 
 
De eindhardheid wordt na 7 dagen bereikt. Temperatuur 
en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd 
beïnvloeden. 
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Ondergrond 
De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog 
zijn. 
 
Kale houten ondergrond 
Houten oppervlak moet goed geschuurd worden korrel 
150, naschuren met korrel P180. 
Max. vochtgehalte 9%. 
Één laag Südwest Paladur Hoogglans 10% verdunt 
aanbrengen. 
Vervolgens twee lagen Südwest Paladur onverdund 
aanbrengen. 
Droogtijd tussen de lagen ca. 6 uur. 
In een buitensituatie één extra laag aanbrengen. 
Let op: bij een zijdeglans/extra mat afwerking de eerste 
lagen in hoogglans opzetten en laatste laag zijdeglans of 
extra mat. 
 
Tropische Houtsoorten  
Houten oppervlak moet goed geschuurd worden korrel 
150, naschuren met korrel P180. 
Max. vochtgehalte 9%. 
Teak, Mahoniehout, Afzelia, Merbau, Eiken etc. eerst 
isoleren met Keller Isoleergrond kleurloos. 
Laten drogen, deze laag niet schuren. 
Twee lagen onverdunde Südwest Paladur aanbrengen. 
Droogtijd tussen de lagen ca. 6 uur. 
In een buitensituatie één extra laag aanbrengen. 
Let op: bij een zijdeglans/extra mat afwerking de eerste 
lagen in hoogglans opzetten en laatste laag zijdeglans of 
extra mat. 
 
Oude goedhechtende laklagen 
De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog 
zijn. Oppervlak moet goed geschuurd worden (korrel 
P220). 
Oude parketlakken mogen niet met een was behandeld 
zijn anders eerst met een wasverwijderaar reinigen. 
Vervolgens twee lagen onverdunde Südwest Paladur 
aanbrengen.  
Droogtijd tussen de lagen ca. 6 uur. 
Let op: bij een zijdeglans/extra mat afwerking de eerste 
lagen in hoogglans opzetten en laatste laag zijdeglans of 
extra mat. 
 
 
 
 

Bijzondere aanwijzing 
Niet als afwerking op heldere ondergronden (bijv. witte 
lakken) opzetten, daar een lichte verkleuring mogelijk is. 
Bij zijdeglans en extra mat als afwerklaag op donkere 
ondergronden bestaat het risico op een witte waas. 
Met name bij hogere laagdikten en overlappingen. 
Voor en tijdens het gebruik steeds goed oproeren.  
Bij de glansgraad extra mat zal door wrijving het 
oppervlak opglanzen. Voor zwaar belaste ondergronden 
adviseren wij glansgraad zijdeglans. 
 
Beschermende maatregelen 
Zie veiligheidsblad. 
 
Kentekenen 
Zie veiligheidsblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet 
praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling 
Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
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