
Aanvullend product: Zorgt voor een duurzame basis:

LUCITE® 2K-EpoxyPrimer

Watergedragen, 2-component  
EP-Hechtgrond voor niet zuigende,  
starre ondergronden,  
binnen en buiten. 

 ▶Goede hechting op vele  
probleemondergronden

 ▶Met actieve anti-corrosiebescherming  
voor ijzer en staal

 ▶Aan te kleuren  
met het MixPlus-systeem.

 

De ultieme  
professionele kwaliteit

LUCITE®    Oersterk en milieuvriendelijk

De beschermende lakken – 
Professionele kwaliteit

Het nieuwe LUCITE®  
2K-deklaksysteem

De nieuwe  
POWER-lakken [X]3

X
X
X

treem oersterk

treem duurzaam

treem efficiënt

LUCITE® 2K-PUR Xtrem   
Zijdeglanzend + mat
De waterverdunbare 2K-PUR-lakken  
die aan de hoogste eisen voldoen  
(binnen en buiten)

…  Lak is ons vak !

De nieuwe  
all-in-one laktechnologie

Modern alternatief voor de oplosmiddel-
houdende, geurintensieve 2K-laksystemen, 
zoals in openbare aanbestedingen vereist.

 ▶ indrukwekkende oppervlaktehardheid

 ▶ duidelijk hogere slijtvastheid  
vergeleken met 1K-lakken

 ▶ desinfecteerbaar – geschikt voor  
gebruik in medische ruimten

 ▶ bestendig tegen handzweet  
en chemicaliën

 ▶ uitstekend hecht- en dekvermogen

 ▶ directe hechting op harde  
PVC / kunststof ramen (zonder folie)  
door éénpotsysteem

 ▶ snelle en gemakkelijke verwerking 

 ▶ bijna geurvrij

 ▶ ready-kleur: wit

 ▶ veel kleuren mengbaar  
met MixPlus  
(RAL, RAL-Design,  
NCS, enz.)

Efficiënt te gebruiken in: 

 ▶ openbare gebouwen

 ▶ ziekenhuizen, laboratoria

 ▶ scholen, kinderdagverblijven

 ▶ restaurants

 ▶ opslag- en industrieruimten

 ▶ privé-woningen

Fraaie, zeer gladde  
oppervlakken in matte of  
zijdeglanzende finish

Mat 
of 

satin? 

Kiest  
u  

zelf!
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Productinformatie Lucite® 2K-PUR Xtrem satin + matt



LUCITE® 2K-PUR Xtrem  
satin + matt:

Sterk belastbaar –  
als een industrielak

Veelzijdig toepasbaar 
binnen en buiten

Speciale en nieuwe  
toepassingen voor de schilders.

Voor het coaten van mechanisch en  
chemisch belastbare ondergronden.

Watergedragen PUR lakken 
van topkwaliteit

LUCITE® 2K-PUR Xtrem 
satin + matt zijn niet  
alleen zeer sterk,  
ze hebben bovendien 
ook een duidelijk 
hogere slijtvastheid  
dan de 1K-lakken.

Uitermate geschikt voor hoogwaardige, representatieve  
vlakken, met een uitstekende langdurige bescherming,  
die ook de renovatiecyclus duidelijk verlengt.

Voor laboratoria en medische ruimten zijn  
de LUCITE® 2K-lakken door hun chemikaliën- 
bestendigheid uitermate geschikt. Het oppervlak 
is zeer makkelijk desinfecteerbaar.

Metaalconstructies buiten worden voorzien van een  
aangekleurde grondlaag met LUCITE® 2K-EpoxyPrimer.  
De betrouwbare anti-corrosie bescherming wordt door  
het epoxyharssysteem gegarandeerd.

Witte kunststof ramen zijn  
na 10 jaar grauw geworden  
door luchtvervuiling en  
UV-belasting, donkere kleuren  
zijn verbleekt.

Ook deze ondergronden  
zijn probleemloos door de  
schilder te behandelen  
met het nieuwe  
LUCITE® 2K-laksysteem.

De directe hechting op  
harde PVC zonder grondlaag  
zorgt voor een rationele  
renovatie van kunststof ramen.

LUCITE® 2K-PUR Xtrem 
satin + matt zijn  
handzweetresistent  
en verslijten zeer  
langzaam door hun  
oppervlaktehardheid. 
Dus uiterst geschikt  
als duurzame coating 
voor houten of metalen 
trapleuningen.

Een snelle keukenrenovatie wordt mogelijk met dit 2K- 
laksysteem. Hoogwaardige, duurzame en goed reinig-
bare oppervlakken dankzij LUCITE® 2K-PUR Xtrem satin 
+ matt. Door spuitapplicatie krijgt U oppervlakken  
vergelijkbaar met nieuwe meubels.

Een badkamerrenovatie snel, betrouwbaar en in alle kleuren  
met het LUCITE® 2K-laksysteem.  
Het schilderen van tegels kan snel en goedkoop  
zonder veel lawaai, vuil en demontage.

Probleemloos op  
kritische ondergronden  
als brandvertragende 
deuren met industrieel  
voorbehandelde stalen 
omkleding.  
LUCITE® 2K-EpoxyPrimer 
zorgt voor een zekere  
hechting op vele  
moeilijke ondergronden.


