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Multifunctionele woninglak, 

toepasbaar op elke ondergrond.

Zowel binnen als buiten.

Diklagige allround-lak 
op acrylaatbasis

LUCITE® All-Top Aqua Satin    
 ▶ 2 lagenlak met directe hechting

 ▶ Laagdikte tot 200 µm nat per laag

 ▶geurarm en milieuvriendelijk

Productinformatie  LUCITE® All-Top Aqua satin 

Productbeschrijving Zijdeglanzende allroundlak met speciaal acrylaat bindmiddel. Eénpotsysteem 
op waterbasis als grond- en eindlaag voor binnen en buiten.

Toepassing

Voor lakwerk van hoge kwaliteit op houten ondergronden, houtwerkstoffen, 
hard PVC, aluminium en zink in 2-lagen systeem.

Op ijzer, staal, coil coating en poedercoating is het noodzakelijk  
eerst een aangepaste grondering aan te brengen. Wij raden hier aan  
om LUCITE® ContactPrimer of LUCITE® 2K-EpoxyPrimer te gebruiken. 

Raadpleeg hiervoor de technische fiche.

Eigenschappen

 ▶2 lagenlak met directe hechting

 ▶diklagig met hoge kantendekking

 ▶vullend, gladde vloei

 ▶hoge laagdikte tot 200 μm

 ▶Blokvast, ideaal voor ramen en deuren

 ▶vergelingsvrij, intensief wit

 ▶uitstekend UV - en weersbestendig

 ▶geurarm

 ▶ lood- en chromaatvrij

Verbruik ca.140 ml/m²

Droging  bij 20°C/ 
60% rel. luchtvochtigheid

Stofdroog 
Overschilderbaar

na ca. 30 minuten 
na ca. 4 uren

Glansgraad bij hoek 60° zijdeglanzend

Verpakkingen wit: 0,75 / 2,50 L Mix: 1,00 / 2,50 L

Kleuren Ready-wit en pastelkleuren

Nieuw

NIEUW



Hoogwaardig éénpotsyteem – 
toepasbaar op elke ondergrond

Watergedragen alternatief  
voor alle schilderwerken in 
en rond het huis.

Zijdeglanzend, universeel éénpotsysteem 
toepasbaar op elke ondergrond. 

Universeel gebruik 
zowel binnen als buiten 

LUCITE® 
All-Top Aqua Satin

Nieuwe diklagige lak.

Product bijzonderheden in vergelijking met een conventionele watergedragen lak

Ramen en deuren behoren 
tot de meest veeleisende  
hout onderdelen. 

Met LUCITE® All-Top Aqua  
Satin bent u zeker van een  
sterke blokvastheid, zekere 
kantendekking en goede  
vochtregulering.

Buitentoepassingen:
✔ deuren
✔ ramen en kozijnen
✔ gevelbekledingen
✔ kroonlijsten - boeidelen
✔ afvoerbuizen en goten
✔ balkonleuningen
✔ garagedeuren
✔ wintertuin profielen

Binnentoepassingen: 
✔ binnendeuren
✔ ramen en kozijnen
✔ plafondbekledingen
✔ trapleuningen
✔ plinten

Perfecte hechting 
Grond- en eindlaag met directe 
hechting op:

▶ hout
▶ houtwerkstoffen (OSB, MDF)
▶ aluminium, zink
▶ hard PVC
▶ draagkrachtige oude verflagen

Efficiënt
Grond - en eindlaag in 1  - 
geen lakwissel nodig

Voordelig
Ernorm dekkend door zijn 
hoge laakdikte

Duurzaam
Hoogwaardige afwerking 
voor alle bouwdelen

BlokvastBijzonder goede kantendekking 

▶ 20% hogere kantendekking en vulling ▶ 20% meer dekkracht in een 
2 lagensysteem

Super dekkend 

▶ geen aflopers op horizontale vlakken 
bij laagdikte tot 200 µm nat (per laag)

Optimale laagdikte 

▶ 100% vergelingsvrij 
door acrylaat-technologie

Vergelingsvrij
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Multifunctionele woninglak, 

toepasbaar op elke ondergrond.

Zowel binnen als buiten.

Diklagige allround-lak 
op acrylaatbasis

LUCITE® All-Top Aqua Satin    
▶ 2 lagenlak met directe hechting

▶ Laagdikte tot 200 µm nat per laag

▶geurarm en milieuvriendelijk

Productinformatie  LUCITE® All-Top Aqua satin 

Productbeschrijving Zijdeglanzende allroundlak met speciaal acrylaat bindmiddel. Eénpotsysteem 
op waterbasis als grond- en eindlaag voor binnen en buiten.

Toepassing

Voor lakwerk van hoge kwaliteit op houten ondergronden, houtwerkstoffen, 
hard PVC, aluminium en zink in 2-lagen systeem.

Op ijzer, staal, coil coating en poedercoating is het noodzakelijk  
eerst een aangepaste grondering aan te brengen. Wij raden hier aan  
om LUCITE® ContactPrimer of LUCITE® 2K-EpoxyPrimer te gebruiken. 

Raadpleeg hiervoor de technische fiche.

Eigenschappen

 ▶2 lagenlak met directe hechting

 ▶diklagig met hoge kantendekking

 ▶vullend, gladde vloei

 ▶hoge laagdikte tot 200 μm

 ▶Blokvast, ideaal voor ramen en deuren

 ▶vergelingsvrij, intensief wit

 ▶uitstekend UV - en weersbestendig

 ▶geurarm

 ▶ lood- en chromaatvrij

Verbruik ca.140 ml/m2 of 7-8 m2/l 

Droging  bij 20°C/ 
60% rel. luchtvochtigheid

Stofdroog 
Overschilderbaar

na ca. 30 minuten 
na ca. 4 uren

Glansgraad bij hoek 60° zijdeglanzend

Verpakkingen wit: 0,75 / 2,50 L Mix: 1,00 / 2,50 L

Kleuren Ready-wit en pastelkleuren

Nieuw

NIEUW


