
NIVEAU PU ZIJDEGLANS 

 

Patent NIVEAU BV 
Parallelweg 52 
3931 MT Woudenberg 
Tel: 033 285 37 70 
www.niveau-vbs.nl 

  2016 

Pagina 1 van 2 

 
 
 

Toepassing: 
Goed dekkende zijdeglanslak voor het afwerken van hout en voorbehandeld metaal en harde kunststoffen. Voor 
binnen en buiten. 
 
Eigenschappen: 
• Voor hout, metaal en harde kunststoffen 
• Goed dekkend 
• Krasvast 
 
Productinformatie: 
Rendement: ± 15m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.  
 
Droging bij 23°C en r.v. 65% na ca. 3 uur. Overschilderbaar na ca. 20 uur. 
 
Systemen / Voorbehandeling: 
Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren. Goed roeren 
voor gebruik. Aanbrengen met een kwast, lakroller of verfspuit. Binnen in 1 of 2 dunne lagen, buiten altijd in 2 
dunne lagen aanbrengen. Na elke laag licht schuren en stofvrij maken. 
 
Onbehandeld hout binnen: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Niveau Grondverf aanbrengen. Na 
droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren.  
 
Onbehandeld hout buiten: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Niveau Grondverf aanbrengen. Na droging 
schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden plamuren. Vervolgens een tweede onverdunde laag Niveau 
Grondverf aanbrengen.  
 
Schilderwerken in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken. 
Indien nodig bijwerken met plamuur en Niveau Grondverf. Geheel gladschuren.  
 
Schilderwerken in slechte staat: Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door 
middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als “onbehandeld hout”. 
 
Onbehandeld MDF, spaanplaat e.d.: Ontvetten, licht schuren en stofvrij maken. Niveau Grondverf aanbrengen. 
Na droging schuren, stofvrij maken en eventuele oneffenheden eerst plamuren. Dan een tweede laag Niveau 
Grondverf aanbrengen.  
 
Onbehandeld metaal: Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen. Eerst behandelen met een 
geschikte roestwerende menie. Dan een laag Niveau Grondverf aanbrengen.  
 
Harde kunststoffen: Ontvetten, licht schuren en ontstoffen. Voorbehandelen met geschikte multiprimer.  
 
Pleisterwerk: Dient volledig droog, stof- en vetvrij te zijn. Vervolgens 1 laag Niveau Grondverf aanbrengen.  
 
Technische gegevens: 
Bindmiddel:   Alkydhars 
Pigmenten:   Rutiel titaandioxide en extenders 
Oplosmiddel:   Alifatische en licht aromatische KWS 
Vaste bestanddelen:  65-79% in gewicht, afhankelijk van de kleur 
S.G.:    1,03 - 1,37 g/ml, afhankelijk van de kleur 
Viscositeit:  ICI Rotothinner 9 Poise @ +20°C 
Aanbevolen laagdikte:  45 Micron droog (70 Micron nat) 
Maalfijnheid:   25 Micron 
Glansgraad:   30-35% met glansmeter Gardner 60° 
Tint:    Wit en diverse kleuren 
Vlampunt:   39°C 
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Gevarenklasse:   Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
Reinigen gereedschap:  White spirit of verfreiniger. 
Prestaties:  Hoge weerstand tegen chemische onderhoudsproducten. Perfecte afronding. 

Hechting G.T.O. 
 
Opslag:  
Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen:  
Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Niet verwerken in de felle zon en bij kans op regen. Producten op 
basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, 
vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele 
malen minder voor. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en 
rechtop wegzetten. 
 
Restanten:  
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 


