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29117 - SYNTOLACK PENN 

   

   

1000 ml + 
10–20 ml 

Aantal lagen: 2 Drogen bij 20°C: 
Hanteerbaar: 5–6 u 
Uitgehard: 5–6 dagen 

   

OMSCHRIJVING 
Glanzende, synthetische verf op basis van geselecteerde, aan de lucht drogende, glyceroftaalharsen. 

TOEPASSING 
Geschikt voor het beschermen en onderhouden van voorwerpen die worden blootgesteld aan zware 
weersomstandigheden, voor stalen en houten constructies binnen en buiten. 
Bouw: deuren, ramen, luiken, hekwerk, radiatoren, etc. 
Interieur: meubels, muren, plafonds 
Jachten: buitenboord, bovenbouw 

EIGENSCHAPPEN 
 Zeer eenvoudig aan te brengen  
 Vloeit uitstekend 
 Uitstekende hardheid  
 Hoogglanzend 
 Zeer grote kleurstabiliteit 

VOORBEREIDING ONDERGROND 
Blank hout: Breng een geschikt, tot 100% verdund houtimpregneermiddel aan of 29132 
TECNOGRIP GLOSS en indien nodig een geschikte filler. 
Plaatstaal: SYNTOLACK ZINC aanbrengen. 
Oude verflagen: losse oude verflagen verwijderen, goed schuren en waar nodig plamuur aanbrengen. 
Een geschikt grondlaag aanbrengen. 

AANBRENGEN 
Aanbrengen met kwast, spuit of roller. 
Mengverhouding voor aanbrengen met kwast en kortharige roller:  
  naar volume 
SYNTOLACK PENN (lak)  1000 delen 
00570 SYNTEX DILUENTE SP (verdunner)  10–20 delen 
  
Aantal lagen:1 of 2 met minimaal 24 uur drogen bij 20°C tussen de lagen. 
 
Mengverhouding bij spuiten:                        naar volume 
SYNTOLACK PENN (lak)  1000 delen 
00572 SYNTEX DILUENTE SS (verdunner)  150–200 delen 
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Viscositeit bij 20°C: 20” DIN 4 
Ø Luchtkap: 1,2–1,4 mm 
Spuitdruk: 3–3,5 bar 
Aantal lagen: 2 met 30–60 min. Uitdampen tussen de twee lagen 
Laagdikte: 50 µm 
Theoretische dekking: 1 l mengsel = 10–11 m2 bij 50 µm 
                                   1 kg mengsel = 9,5–11 m2 bij 50 µm 
V.O.C. (gemiddeld) van het product indien klaar voor gebruik: ~ 450 g/l 

DROOGTIJD 
Drogen bij 20°C 
Stofvrij: ca. 60 min. 
Hanteerbaar: 5–6 uur 
Uitgehard: 5–6 dagen 

OPMERKINGEN 
Ter verbetering van de bestendigheid, droogsnelheid, hechting en hardheid na 24 uur bevelen wij aan 
om 10% 29344 INDURITORE ISOLACK vlak voor gebruik toe te voegen. 
Gebruik het mengsel bij 20°C binnen 4–6 uur. 
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