
Een luchtdrogende, hoogglanslak voor buiten op basis van een unieke 
combinatie van gesiliconiseerde alkydharsen.

Eigenschappen 
- Hoge, bolle glans en lang glansbehoud
- Zeer goede vloeiing
- Goede dekking
- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Prettige verwerking

Profi el
REXO SB HOOGGLANS is een hoogglanzende lak met een uitstekende 
buitenduurzaamheid en een gemakkelijke verwerking, ook bij hogere 
temperaturen. REXO SB HOOGGLANS heeft tevens een prima standvermogen 
en een mooie strakke vloeiing met een prachtige bolle glans en een goede 
dekking. 

Samenstelling
Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst  schadelijke en meest 
eff ectieve grondstoff en voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie 
geldt: 

REXO SB HOOGGLANS WIT bevat minimaal 55% natuurlijke grondstoff en.
(herwinbare plantaardige stoff en en minerale stoff en).

 

Technische gegevens

Bovenstaande technische specifi caties gelden voor REXO SB HOOGGLANS WIT.
Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.
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Rendement
ca. 12 - 14 m2/l, afhankelijk van de ondergrond 
en applicatiemethode

Stofdroog   ca. 4 uur. (20°C/RLV 65%)

Overschilderbaar  ca. 16 uur. (20°C/RLV 65%)

Dichtheid   ca. 1,28 kg/l

Glans > 80 gloss units (60˚) na doordroging 

Vaste-stofgehalte ca. 80 %-gew, ca. 67 %-vol

Houdbaarheid
In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. 
Na opening beperkt houdbaar.

Bindmiddel  Gesiliconiseerde Alkydhars

Pigment Titaanwit

Hulpstof Drogers, anti-velmiddel

Verdunning Terpentine
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Ondergrond
REXO SB HOOGGLANS is te gebruiken op de juiste wijze voorbehandeld hout, 
oude intact zijnde verflagen, op de juiste wijze voorbehandelde metalen en 
diverse kunststoffen. Geveltimmerwerk moet voldoen aan de meest recente 
eisen van KVT. Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout 
niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden.
  
Omstandigheden/verwerkingscondities
Verwerkingstemperatuur tussen +10°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid 
niet hoger dan 80%. Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het 
dauwpunt.

Verdunnen  
REXO SB HOOGGLANS is, indien gewenst, af te dunnen met maximaal  
5% terpentine.

Gereedschap
Kwast, lakroller

Applicatie 
De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, vetvrij en mat geschuurd te 
zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met 
toepassing van de juiste producten herstellen. Geadviseerde laagdikte per 
laag: ca. 75 micron nat = ca. 45 micron droog.     

Nieuw werk: 
Het kale hout goed reinigen en ontvetten, het hout 2 x gronden en vervolgens 
1 - 2 x aflakken met REXO SB HOOGGLANS.

Bestaand werk:  
Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten 
en goed schuren (kaal werk) en matteren (intacte verflagen). Plaatselijk 1 x 
gronden en vervolgens plaatselijk of geheel gronden. Hierna het geheel 1-2 x 
aflakken met REXO SB HOOGGLANS.

IJzer en staal behandeld: 
Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen (eventuele 
oxidatie goed verwijderen), reinigen, ontvetten en mat schuren. Het staalwerk 
van verf en roest ontdaan direct behandelen met een geschikte roestwerende 
primer volgens specificaties van de leverancier vervolgens plaatselijk of 
geheel bijwerken met grondverf en vervolgens 1-2 x aflakken met REXO SB 
HOOGGLANS.

Levervorm
½, 1, 2½ L. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

Opslag/transport
Koel, maar vorstvrij, in goed gesloten originele verpakking in een 
geventileerde ruimte.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid 
vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie
www.rigoverffabriek.nl - www.evertkoning.nl

Helpdesk
Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48
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de verstrekte informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld en correct op de datum van uitgifte. 
eventuele wijzigingen worden zonder nadere kennisgeving gepubliceerd in nieuwere versies. 
er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan de gegevens in dit document; 
de gebruiker dient zelf het materiaal te testen op geschiktheid voor de beoogde toepassing.  
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