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Toepassing 

 Grondering, voor- en aflak 
 Voor binnen en buiten 
 Voor maatvast geveltimmerwerk, 

bijv. kozijnen en deuren 
 Kan direct op blank en licht aan-

geroest ijzer worden aangebracht 
 Met Allgrund op vele andere on-

dergronden 
 Radiatoren 

 
Producteigenschappen 
 
 Gronderingen aflak in één 
 Hoog vaste stofgehalte (high solid) 

voor een goede dekkracht 
 Goede vloeiing  
 Stoot- en krasvast 
 Weer- en UV-bestendig 
 Temperatuurbestendig en verge-

lingsarm 
 Hoogglans 

 

Ondergrond 
 
Eisen 

Maatvast geveltimmerwerk:  
houtvochtigheid 11-15% 
Beperkt en niet maatvast geveltim-
merwerk en andere houten onder-
gronden: 
houtvochtigheid maximaal 18% 
 
 
 

Voorbereiding 

Vuil, vet en losse oude verflagen vol-
ledig verwijderen. 
BFS-kenmerkblad nr. 18 “Behandeling 
voor hout en houten materialen buiten” 
in acht nemen. Oude verflagen goed 
schuren. 
 
IJzer, staal 

Goed ontroesten. Walshuid verwijde-
ren (handmatig ontroesten reinigings-
graad ST 3). De beste resultaten wor-
den verkregen met een voorbehande-
ling door deze te stralen, reinigings-
graad SA 2,5) (EN ISO 12944-4). 
 

Verwerking  

Verwerkingscondities 

Materiaal-, omgeving- en ondergrond-
temperatuur tenminste +5°C tot maxi-
maal 25°C. 
 
Materiaal goed roeren. 
Kwasten, rollen, spuiten. 
 

Bekerpistool: 
nozzel 1,6-1,8 mm 
spuitdruk: 2-3 bar 
 
Airless spuitapparatuur: 
nozzel 0,23-0,28 mm 
spuitdruk: 70-80 bar 
 
Airmix spuitapparatuur: 
nozzel 0,23-0,28 mm 
materiaaldruk: 70-80 bar 
spuitdruk: 1 bar 
 
Na droging de volgende behandeling 
aanbrengen. 
 

Verwerkingstips 

Gedurende de verwerking/droging het 
materiaal tegen regen, wind, zon en 
condensvorming beschermen. 
 
 
 
 
 

Technische gegevens 

Dichtheid: 1,0-1,3 gr/cm³ 
Viscositeit: ca. 2000 mPas 
Vlampunt: 41°C 
Geur: karakteristiek 
Glansgraad: hoogglans 
 
De genoemde waardes hebben betrekking op de typische producteigenschappen en mogen niet als 
bindende productspecificaties worden gezien. 

  

Technisch merkblad 
Artikelnummer 1317 

Colorlak 2in1 
Grondering en aflak met corrosiewerende bescherming: kan direct op 
ijzer, staal en hout 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oplosmiddel-

houdend 
 Voor binnen en 

buiten 
 

 Voor maatvast 
geveltimmer-

werk 

 Kwas-
ten/rollen/ 

airless-/airlmix 
spuiten/ 

bekerpistool 

 Verwerkings-
temperatuur 

 Droogtijd 
overschilder-

baar na 24 uur 

 Verbruik per 
laag 

 Vorstvrij, koel en 
droog opslaan. 

Verpakking goed 
sluiten 

 Houdbaarheid 
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Lichte, met name witte, alsook oplos-
middelhoudende en waterverdunbare 
acryllakverven laten op met daglicht 
belichte delen, bijv. de binnenkanten 
van kozijnen en buitendeuren, met 
name in de hoeken, een meer of min-
der sterke zichtbare donkere vergeling 
zien. 
 
Briljante, intensieve kleuren, bijv. geel, 
oranje, rood enz. kunnen als gevolg 
van de gebruikte pigmenten een    
geringere dekkracht hebben. 
Het verdient de aanbeveling om bij die 
kleuren een extra laag aan te brengen 
of de ondergrond eerst te gronderen in 
een overeenkomstige kleur. 
 

Mogelijke systeemproducten 

 * Houtbescherminsgrondering (2014) 
 Allgrund (5420) 

 
Opmerking 

Droging 

Ca. 24 uur bij 20°C en 65% relatieve 
luchtvochtigheid.  
Bij lagere temperaturen en een hogere 
luchtvochtigheid of bij overschrijding 
van de maximum laagdikte verloopt de 
droging aanzienlijk langzamer.  
 
Verdunning 

Verwerkingsklaar. 
 

Verbruik 

Minimaal 2 x 60-80 ml/m2. 
 
Droge laagdikte ca. 40-50 mu. 

 
Gereedschap en reiniging 

Kwast, rol, bekerpistool resp. airless 
spuitapparatuur.  
 
Gereedschap direct na gebruik met 
Verdunning V101 of Verdunning & 
Kwastreiniger reiniger, na verharding 
alleen nog met Remmers AGE. 
 

Verpakking, kleur 

Verpakking  

Bussen 0,375 ltr*, 0,75 ltr, 2,5 ltr, 10 ltr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kleuren  

1317 RAL 3000 vuurrood** 
1321 RAL 5010 gentiaanblauw** 
1323 RAL 6002 loofgroen** 
1324 RAL 6005 mosgroen 
1325 RAL 7001 zilvergrijs 
1329 RAL 9005 zwart 
1330 RAL 9010 wit 
1384 RAL 7035 lichtgrijs** 
1385 RAL 8011 noten** 
1386 RAL 8017 chocoladebruin**  
1387 RAL 9001 crèmewit   
1388 RAL 9006 wit aluminium 
1332 Speciale kleuren 

 
*niet in speciale kleuren  
**niet in 2,5 ltr verpakking 
 

Houdbaarheid 

In de gesloten, originele verpakking, 
koel en vorstvrij opgeslagen 24 maan-
den.  
 

Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze  
nieuwste veiligheidsinformatiebladen. 
 
Persoonlijke beschermingsmidde-
len 

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij 
het verspuiten van het product zijn 
noodzakelijk.  
Masker combinatiefilter tenminste 
A/P2 (bij voorkeur van de fa. Dräger) 
Draag geschikte handschoenen, zie 
veiligheidsinformatieblad.  
Gesloten werkkleding dragen.  
 
Biocide regelgeving 
* Houtbescherminsmiddelen zorgvul-
dig gebruiken. Voor gebruik altijd het 
etiket en de productinformatie lezen! 
 
VOS conform Decopaint-richtlijn 
(2004/42/EG) 

EU-grens voor dit product (Cat.A/d): 
300 gr/ltr (2010).  
Dit product bevat maximaal 300 gr/ltr 
VOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopvoorwaarden.  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend  
volgens deze voorwaarden.   
   


