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Coaten: coaten van multiplex platen berk en beuk

Onbedekte multiplex dragers coaten is niet onproblematisch. Het daarvoor gebruikte schilfineer
is gewoonlijk 0,7 - 1,4 mm dik. Doordat het fineer gebogen moet worden om het aan te
brengen, ontstaan daar al barstjes.
Doordat de drager sterk kan zwellen, wat een hoge spanning kan veroorzaken, kunnen in
vochtige omstandigheden zelfs in de bovenste laklaag barstjes optreden. Daarom raden we een
coating met geschikt dekfineer aan (dikte 0,5 - 0,7 mm).
Een bindende aanbeveling wat de coating van onbedekte multiplex dragers betreft, kunnen we
om genoemde redenen echter niet geven, net zomin als een inschatting van eventuele later
opduikende schade. Voor traptreden raden we steeds een coating met gesneden of gezaagd
fineer aan.
Voor verschillende toepassingen met lage vochtbelasting hebben volgende lakstructuren in de
praktijk reeds hun waarde bewezen:










Schuur het ruwe hout met korrel 150 / 180
Breng 1 grondlaag met UNA PUR-grondlak DG 534 aan
Mengverhouding 5: 1 met PUR-verharder DR 470
30 % verdund met PUR-verdunner DV 490
Na droging tussenschuren met korrel 320
Breng 2 lagen UNA PUR-grondlak DG 534 aan
Mengverhouding 5: 1 met PUR-verharder DR 470
10 % verdund met PUR-verdunner DV 490
Na droging telkens tussenschuren met korrel 320
Breng 2 lagen UNA PUR DE 554 aan
Mengverhouding 5: 1 met PUR-verharder DR 470
10 % verdund met PUR-verdunner DV 490
Tussenschuren met korrel 320
of
ruw hout met korrel 150 / 180 schuren
Breng 2 lagen UNA PUR DE 554 aan en schuur tussendoor
Mengverhouding 5: 1 met verharder DR 470
+ minstens 20 % verdunner DV 490

De kwaliteit van de ondergrond, de hoeveelheid aangebrachte lak, de hoeveelheid verdunner
en de droogtijden van de gebruikte materialen zijn allemaal van belang voor de uiteindelijke
kwaliteit van het lakoppervlak.
Probeer altijd eerst op een proefstaal onder praktijkomstandigheden, nog beter is het om op
bestendigheid te testen, naargelang van het gebruiksdoel van het te behandelen stuk.
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Opgelet:
Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige
research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend.
Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.
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