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Oplosmiddelvrije 1-component parketlak

16
65

99
19

18

PRODUCTBESCHRIJVING:
Oplosmiddelvrije 1-component parketlak op waterbasis voor 
intensief gebruikte parketvloeren in woningen en 
commerciële ruimtes, die zorgt voor de best mogelijke 
binnenluchtkwaliteit. 

GESCHIKT VOOR:

 

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Geschuurde parketvloerenu

Parket op vloerverwarmingu

Houten elementen bij binnen timmerwerku

Geschuurde massief houten meubelsu

Zeer goed bestand tegen sterke mechanische en 
chemische belastingen

u

Zeer goed vulvermogenu

Snel drogendu

Hoge slijtvastheid en chemische bestendigheidu

Slipweerstand R9u

DIN 53160 (Weerstand tegen speeksel en transpiratie)u

DIN EN 71-3 (Veiligheid van speelgoed - Deel 3: 
Migratie van bepaalde elementen)

u

Voldoet aan TRGS 617u

Volledig oplosmiddelvriju

Best mogelijke binnenluchtkwaliteitu

Waterafdichting, oplosmiddelvrij.u

EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearmu

DE-UZ 12a / Milieuvriendelijk, nagenoeg geen 
schadelijke stoffen

u

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking Can
Verpakkingsgrootte 5L
Houdbaarheid Minstens 12 maanden
Glansgraad Zijdeglans Zijdemat
Verbruik per laag Ca. 100 ml/m²
Dekkingsbereik Ca. 10m²/liter
Optimale 
verwerkingsomstandigheden

Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 
65% relatieve luchtvochtigheid

Schuurbaar Na ca. 6 uur*
Overlakbaar Na ca. 6 uur*
Eindsterkte Na ca. 10 - 12 dagen*

PALL-X ZERO 1K
Oplosmiddelvrije 1K-lak op waterbasis voor intensief gebruikte parketvloeren die de best mogelijke 
binnenluchtkwaliteit garandeert
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BELANGRIJKE INFORMATIE :

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Waterafdichting, oplosmiddelvrij. Geschikt als 
vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket 
oppervlaktebehandelingsmiddelen.  Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Gebruik bij het spuiten combinatiefilter 
A2 / P2. Gebruik stoffilter P2 bij het slijpen. Tijdens en na 
de verwerking /droogtijd voor goede beluchting zorgen! 
Eten, dringen en roken tijdens de verwerking vermijden. Bij 
aanraking met de ogen of huid, grondig afspoelen met 
water. Niet in riolering, wateren of de bodem lozen. 
Gereedschap direct na gebruik afwassen met water en 
zeep. Alleen lege verpakkingen voor recycling. Vloeibare 
materiaalresten op het verzamelpunt voor oude coatings. 
Bevat isothiazolinonen. Informatie bij allergie +49 931 
27964-0.

AFVALVERWIJDERING:
Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder 
gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht 
laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. 
druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen 
met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet 
uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen 
met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.

Beste te verwerken bij 18 - 25 °C en relatieve 
vochtigheid 35% - 65%. Lage temperaturen en hoge 
vochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage 
vochtigheid verkorten de droogtijd.

u

Veel exotische houtsoorten, zoals teak, ipe lapacho, 
gerookte eik of wengé, maar ook zachthout, bevatten 
bestanddelen (inhoudsstoffen) (bijvoorbeeld 
zogenaamde inhibitoren, harsen of minerale 
insluitingen) die tot aanzienlijke droogvertragingen, 
benattingsproblemen of kleurveranderingen kunnen 
leiden. Vanwege de verscheidenheid en de totaal 
verschillende eigenschappen van deze houtsoorten 
moet altijd naar de geschiktheid worden gevraagd en 
een voorafgaande test worden uitgevoerd.

u

Ten minste 12 maanden houdbaar in de originele 
verpakking bij droge opslag. Beschermen tegen vorst en 
niet blootstellen aan temperaturen boven 40°C.

u

Sluit geopende verpakkingen goed af en verbruik de 
inhoud snel.

u

Breng in de regel niet meer dan 2 lagen lak op één dag 
aan.

u

Na het aanbrengen van de laatste laklaag kan het 
oppervlak na een nacht drogen voorzichtig worden 
belopen.

u

Als de tussentijdse droogtijd langer is dan 1 dag, moet 
het oppervlak zorgvuldig en volledig mat worden 
geschuurd (korrel 120).

u

Vanwege de speciale eigenschappen van bamboe 
parket raden wij over het algemeen het gebruik van 2-
componenten lak (bijv. PALL-X 98) aan voor het lakken.

u

Pas gelakte oppervlakken kunnen op zijn vroegst na 10 
- 12 dagen worden bedekt met tapijten of andere 
vloerbedekking of zwaar worden belast.

u

Pas gelakte oppervlakken kunnen op zijn vroegst na 10 
- 12 dagen worden onderhouden met PALLMANN 
FINISH CARE.

u

Regelmatige reiniging en onderhoud verbeteren het 
uiterlijk en verlengen de levensduur van de vloer. Mop 
de vloer alleen met een vochtige doek (niet nat). 
Vermijd plasvorming.

u

De volgende normen zijn van toepassing en worden 
aanbevolen voor naleving: DIN 18356 "Parket- en 
kopshout".

u
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