▶

1K-PU Color Satin
Duurzaam en oersterk

1K PU-Watergedragen
lak zonder schrijfeffect
bij intensieve kleuren
Ξ Kras- en stootvast
Ξ Resistent tegen vuil, vet en
handzweet
Ξ Perfecte finish, gladde film

Vertrouw op LUCITE®

Toepassingsgebied:
LUCITE® 1K-PU Color Satin
Voor zwaarbelaste bouwdelen binnen en buiten

De sterke kwaliteiten van deze lak komen tot uiting in
zowel privé, professionele als openbare ruimtes.
Deze geurarme lak met een laag VOC-aandeel zorgt voor
een aangename omgevingsruimte tijdens en na het
schilderen.
Voldoet aan DIN EN 71:2014 deel 3
veiligheid van speelgoed

Zelfs bij zware belasting: kras- en
stootvast.

Zeer slijtvast, ook bij intensieve kleuren.

Geen vervuiling bij ongunstige
weersomstandigheden dankzij de
uitstekende dichtheid van de verffilm.

Vet- en handzweetresistent.

Zeer bestendig tegen schoonmaakmiddelen.

UV- en weersbestendig dus ook zeer
geschikt voor buiten.

Voor kras- en stootvrije
oppervlakken
Ξ Verbeterde oppervlaktehardheid in vergelijking met de
conventionele watergedragen lakken op acrylaatbasis
Ξ Zeer gladde oppervlakken
Ξ Beschermt tegen schoonmaakmiddelen
Ξ PU bindmiddel

Conventionele
acryllak

PU2-technologie
Werkwijze

Door de polymeerdeeltjes
vormt deze bindmiddelrijke
lak tijdens het droogproces
een robuste gladde
3D-structuur.

Mechanische belasting verstoort
de matrix van de verffilm en het
schrijfeffect wordt zichtbaar.
Chemische belasting kan het
oppervlak beschadigen waardoor
vuil zich makkelijker opstapelt en
vastzet.

Bij mechanische belasting verandert
de 3D-structuur niet (minder ringkrassen). Het schrijfeffect is miniem,
het vuil dringt niet door tot de
poriën waardoor het oppervlak
gemakkelijker te reinigen is.

De oplossing voor de toekomst:

Dankzij de PU2
technologie
1- component polyurethaan kleurlak
Zijdeglanzend en watergedragen

De perfecte
bescherming tegen
krassen, schrijfeffect,
vuil, vet en handzweet.

Uitgebreid
kleurenaanbod:
Ξ Ready-Wit
Ξ Kleuren volgens NCS,
RAL en nog vele andere
kleurencollecties

Productinformatie 1K-PU Color Satin
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Aanvullend systeem:

Uw LUCITE® groothandel:

LUCITE® is een merk van Dörken Coatings
Dörken Coatings Belgium NV
B-3530 Houthalen
Centrum-Zuid 2067 F
Tel. 011 82 28 23

Dörken Coatings Nederland BV
NL - 5602 BE Eindhoven
Postbus 1214
Tel. 040 26 24 569

www.doerkencoatings.com
benelux@doerken.com
fb.com/luciteverfsystemen
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