
Omschrijving 

Candor 365 Hoogglanslak SB.S neldrogende 1-K hoogglanzende aflak die ook bij lagere temperaturen te ver-

werken is. (0 – 20°C). Zeer goede dekking en vloeiing, hoge glansreflec,e, goede buitenduurzaamheid en rela-

,ef snelle droging bij lage omgevingstemperaturen. Gemodificeerd met een drietal bindmiddelen en een licht-

 

Toepassing  

Candor 365 Hoogglanslak SB. Voor- en aflak van gevel-

,mmerwerk, wat op de juiste wijze is voorbehandeld. 

Ook geschikt op kunststof en metaalach,ge onder-

gronden, die met de juiste primer is voorzien.  

Voorbehandeling 

• Losse delen geheel verwijderen. 

• Ondergrond reinigen/ontve4en met Azet Expo. 

• Nawassen met schoon water. 

• Kale delen 2 x gronden  met Grondlak Excellent. 

• Ondergrond schuren en stofvrij maken. 
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Verwerking 

Candor 365 Hoogglanslak SB vóór gebruik goed op-

roeren. Na gebruik de verpakking goed sluiten. On-

der extreme weersomstandigheden kan de AV-

verharder gedoseerd worden, dit benadeelt helaas 

wel het glansbehoud op lange termijn. Onderhouds-

intervallen tot ca. 8 jaar mogelijk. Dit is uiteraard 

a<ankelijk van de situering, houtsoort/ondergrond, 

verfsysteem, kleur, kwaliteit binnen schilderwerk en 

beglazingssysteem. Voor meer informa,e zie T.I.-

blad. 

Technische gegevens 

Verwerkingsvoorwaarden:  Max. 90% rela,eve luchtvoch,gheid na de kleefvrije drogingsperiode. Ook bij la-

gere temperaturen (>0°C) te verwerken. De ondergrondtemperatuur dient ten-

minste 3°C. boven het dauwpunt te liggen.   

Vaste stof gehalte: ca. 75 massa-%, max. 300 g VOS p/l.(wit)  

Laagdikte: droog ± 40 micrometer, nat ± 60 micrometer 

Verdunning:    evt. met 2% aromaatvrije terpen,ne 

Verwerkingsgereedschap:  met kwast, lakroller en spuitapparaat.  

Rendement:    ca. 14 m2 per ltr.   

Kleefvrij:     na 4-6 uur  

Overschilderbaar :   na 24 uur  

Prak�sche informa�e  

Reiniging gereedschap:  met terpen,ne direct na gebruik. 

Opslag:  koel en droog 

Houdbaarheid:  2 jaar in ongeopende originele verpakking. 

Verpakking:  1 en 2½ liter blikken 

Kleur:  wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem 

Veiligheid:  raadpleeg het veiligheidsinforma,eblad van Candor 365 Hoogglanslak SB. 
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Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informa,ebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder  

voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produk,nforma,e  

omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.  
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