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Benodigde producten: 
• UNA-COLOR DB 45245-100  
• Magneetlak EL 460-0051 
• UNA-COLOR DB 45245-(kleur) 
 
Neem ook de technische informatie van de producten zelf in acht. 
 
Beschrijving/eigenschappen: 
• Magneetvuller om decoratieve magnetische oppervlakken te maken 
• Vanwege het risico op bezinken van het ijzerpoeder wordt de magneetvuller  

DP 4774-77777 vers gemaakt op basis van: 1 deel DB 45245-100 + 1 deel EL 460-0051 
 
Toepassingsgebieden: 
Interieurbouw en meubelen. 
 
Voorbeeld van de werkwijze: 
 
Magnetische wand voor kindermeubelen: 
• Drager mdf-plaat  
• Breng 2 - 3 grondlagen 250 - 400 g/m² magneetvuller DPM 4774-77777 aan 

en laat telkens 60 - 120 minuten drogen 
Mengverhouding 5 : 1 met PUR Verharder DR 4070 

• Laat minstens 16 uur lang drogen 
• Tussenschuren met korrel 220  
• Breng 2 - 3 grondlagen 250 - 400 g/m² magneetvuller DPM 4774-77777 aan 

en laat telkens 60 - 120 minuten lang drogen 
Mengverhouding 5 : 1 met verharder DR 4070 

• Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen 
• Tussenschuren 
• Breng naargelang van het gewenste effect nog een grondlaag aan zoals hierboven 

aangegeven, laat drogen en schuur eveneens. 
• Tussenschuren met korrel 320 
• Lak af met 2 grondlagen UNA-COLOR DB 45245-(kleur) en schuur tussendoor met korrel 

320 
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070 
Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen 

• Gebruik enkel een bekerpistool om de lak aan te brengen! De hoeveelheid verdunner is 
afhankelijk van het te lakken stuk en de gebruikte nozzle. 

 
Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:  
Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten 
zelf in acht!  
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Bijzondere opmerkingen:  
• De magnetische werking hangt af van de hoeveelheid aangebrachte magneetvuller en de 

sterkte van de gebruikte magneten. 
• De ijzerpigmenten in de magneetvuller bezinken vanwege hun hoge soortelijke gewicht al 

na korte tijd.  
Gebruik daarom enkel een vers mengsel van DB 45245-100 en EL 460-0051 met 
mengverhouding 1 : 1 

• De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de 
verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C. 

• Schuur het oppervlak net voordat u de PUR-lak aanbrengt en lak het geschuurde 
oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen. 

• Bij een bewaring volgens de voorschriften (minstens 20 °C kamertemperatuur) bereikt de 
lak zijn uiteindelijke hardheid na een week.         

• Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden! 
 
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. 
 


