
Waterverdunbare, heldere blanke vernis PU-lak voor binnen. Glanzend.

Eigenschappen 
- Voor een diepere houtgloed
- Hoge slijt-, kras- en stootvastheid
- Heldere film, mooie strakke vloeiing
- Warme exclusieve uitstraling

Profiel
EKODUR IntERIEUR VERnIs Glans is een waterverdunbare blanke vernis 
voor binnen op basis van gemodificeerde Polyurethaan met speciale 
eigenschappen voor een diepere houtgloed. Heeft een heldere film, mooie 
strakke vloeiing. Bijzonder aangename verwerking en een hoge slijt-,  
kras – en stootvastheid. In vergelijking met de gebruikelijke watergedragen 
blanke lakken verdiept de vernis, vooral op donkere houtsoorten, extra de 
houtgloed en geeft een warme exclusieve uitstraling.

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

EKODUR IntERIEUR VERnIs Glans bevat minimaal 60% natuurlijke  
grondstoffen. (water, herwinbare plantaardige stoffen).
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Verpakking 1 l.

Rendement ca. 10 - 14 m2/l, afhankelijk van de ondergrond en 
applicatiemethode

stofdroog    ca. 1 uur. (20ºC / RlV 65%)

Overschilderbaar  ca. 6 uur. (20ºC / RlV 65%)

Dichtheid ca. 1,04 kg/l

Glans > 80 gloss units (60˚) na doordroging 

Vaste-stofgehalte ca. 33 %-gew, ca. 30 %-vol

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

Bindmiddel  PU - acrylaat

Hulpstof synthetische verdikker, polysiloxanen,  
conserveermiddel (MIt/BIt)

Verdunning Water

EVERT KONING
SCHILDERSVERVEN sinds 1926



Ondergrond
Onbehandeld of kaalgeschuurd hout binnen. Houtsoorten met inhoudsstoffen, 
zoals beuken en eiken, voorbehandelen met  parketgrondlak.  
  
Omstandigheden/verwerkingscondities
niet verwerken bij een temperatuur die lager is dan +7°C en hoger dan 
+25°C. en/of een RlV die hoger is dan 80%. Zorg voor voldoende ventilatie 
tijdens het aanbrengen en drogen van de lak.

Verdunnen  
EKODUR IntERIEUR VERnIs Glans kan worden verdund met water.

Gereedschap
Kwast, roller. 

Applicatie 
De ondergrond dient schoon, droog en vrij van vet en was te zijn. De 
karakteristieke gloed wordt mede veroorzaakt door een bijzonder goede 
ondergrondbenatting. Houtsoorten met inhoudsstoffen, zoals beuken en 
eiken, voorbehandelen met  parketgrondlak. Met roller en/of kwast: 3 à 
4 lagen aanbrengen in een goede en gelijkmatige laagdikte. aanzetten 
vermijden door op grote vlakken goed nat in nat te werken. Voorkom vooral 
“plasjes” of druppels op liggende delen van pH-gevoelige houtsoorten zoals 
eiken. Dit kan onder ongunstige droogomstandigheden tot plaatselijke 
verdonkering leiden.

Levervorm
1 l.

Opslag/transport
Koel, doch vorstvrij en in goed gesloten originele verpakking in  een 
geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

Veiligheid
Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan aRBO -eisen.

Bij verwerking van waterverdunbare producten de normale arbeidshygiëne 
in acht nemen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze 
stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen 
bewaren. aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verfafval niet door de 
gootsteen spoelen maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.
 
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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