
	

	

Warmwaterbestendige
TEGELLAK
                                        Voor het warmwaterbestendig aflakken

 van bestaand tegelwerk bij bad en douche.
 Altijd voorbehandelen met Alabastine
 Warmwaterbestendige Tegelgrondverf.

	
	

�Een speciale slijtvaste hoogglanslak voor gladde tegels die reeds behandeld zijn met
  Alabastine Warmwaterbestendige Tegelgrondverf.
�Dit product is speciaal voor het overschilderen van tegels en voegen in de douche en rondom
  de badkuip en in de keuken.
�Geschikt voor binnen.
	

	
�Na voorbehandeling met Alabastine Warmwaterbestendige Tegelgrondverf zijn tegels
  weer als nieuw.
�Duurzame toplaag.
�Slijtvast.
�Kan zelfs op vloertegels.
�Stofdroog na 3 uur.
�Overschilderbaar na 16 uur.
�Volledig droog na 72 uur.
�Belastbaar na 24 uur.
�750 ml is voldoende voor ca. 8 m².
�Kleuren: wit en zandbeige.

�Tegels eerst voorbehandelen met Alabastine Warmwaterbestendige Tegelgrondverf. 
�Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. 
�Plak niet te behandelen delen zorgvuldig af. 
�Let op: Warmwaterbestendige Tegelgrondverf en Warmwaterbestendige Tegellak
  hechten niet op kit, daarom kit eerst verwijderen met Alabastine Kit- en stickerverwijderaar.
  Daarna goed  nawassen met water. Na afwerking met de Warmwaterbestendige Tegellak
  een nieuwe kitlaag aanbrengen. 
�Zorg voor voldoende ventilatie. 
�Voor gebruik goed doorroeren. 
�Voeg de totale inhoud van Component B toe aan de inhoud van Component A. 
�Vervolgens minimaal 5 minuten doorroeren. 
�Het gemengde product 15 minuten laten staan. 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
	
	

	
�Vervolgens nogmaals roeren. Het product is nu klaar voor gebruik. 
�Let op: maximale verwerkingstijd na vermenging is 3 uur (bij 20°C). 
�Aanbrengen met een kortharige mohair- of viltroller die geschikt is voor 2 componenten lakken. 
�Op voegen en moeilijk bereikbare plaatsen het product eerst met een kwast aanbrengen. 
�Tip: om te voorkomen dat er losse haartjes in de laklaag komen, de verfroller omwikkelen
  met schilderstape. Vervolgens de tape verwijderen. 
�Tip: rol van boven naar beneden en van links naar rechts voor een gelijkmatige verflaag,
  vervolgens licht narollen. 
�Bij toepassing op vloeren altijd in twee lagen aanbrengen. 
�Spatten direct verwijderen met thinner. 
�Bij donkere ondergronden na 16 uur, maar binnen 72 uur een tweede laag aanbrengen.
  Bij overschilderen na 72 uur de ondergrond eerst licht opschuren. 
�Na 24 uur mag een gelakte tegel in aanraking komen met water. 
�De eerste 10 dagen een gelakte tegel niet schoonmaken. 
�Bij toepassing op vloeren is de vloer na 24 uur weer beloopbaar. 
�De eerste 10 dagen niets op de vloer zetten of leggen i.v.m. het risico op verkleuren. 
�Rollers en eventuele verfresten als chemische afval afvoeren. 
�Gereedschap schoonmaken met warm water. 
�Opslag en gebruik niet beneden 5°C. 
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