
Krasvaste blanke afwerking 

Een traditionele krasvaste lak voor vrijwel elke houten ondergrond welke in een matte of halfmatte af-

werking moet worden afgewerkt. Door de specifieke samenstelling ook uitstekend inzetbaar op hoog  

mechanische belaste ondergronden zoals houten vloeren en trappen.  

Nelfalin Harde Vloerlak is speciaal ontwikkeld voor 

het blank afwerken van vrijwel elke houtsoort. 

Door de specifieke samenstelling van de  

polyurethaan versterkte alkydhars combinatie is 

een hoge mechanische belastbaarheid gecombi-

neerd met een zeer makkelijke verwerking en een 

uitstekende vloeiing. Nelfalin Harde Vloerlak heeft 

een mooie egale halfglans of matte uitstraling. 

Naast een goede krasvastheid is Nelfalin Harde 

Vloerlak ook bestand tegen de meest voorkomen-

de huishoudchemicaliën en alcoholhoudende 

dranken.  Door deze eigenschappen is Nelfalin 

Harde Vloerlak bijzonder geschikt als afwerking 

op bijv. tafels, meubels, barbladen of (hard)

houten trappen.  

 

Verwerking 
Nelfalin Harde Vloerlak is uitstekend te verwerken 

met een platte verniskwast of roller. Bij voorkeur 

een platte kwast gebruiken met lang en soepel 

varkenshaar met een goede bles en zetting. Rol-

len gaat het beste met een roller met een nylon-

vacht met korte pool (4-6mm) of een lakviltrol.  

 

Houten ondergrond eerst goed schuren en stofvrij 

maken. Een eerste laag (onverdunde) Nelfalin 

Harde Vloerlak aanbrengen. Tussen de eerste en 

de tweede laag licht schuren met Scotch Brite Ul-

tra Fine of schuurpapier met een korrelgrote van  

minimaal P220. Vervolgens aflakken met een vol-

le laag (onverdunde) Nelfalin Harde Vloerlak. Voor 

een goede slijtvaste afwerking minimaal 3 lagen 

aanbrengen. 

 

Nelfalin Harde Vloerlak (bij voorkeur) niet verdun-

nen. 

 

Eigenschappen 
Nelfalin Harde Vloerlak is een polyurethaan ver-

sterkte alkydhars met goede mechanische en che-

mische eigenschappen en een goede vloeiing.  

 

Let op: 

Een polyurethaan versterkte alkydhars is na on-

geveer 7 dagen maximaal belastbaar.  

 

Kenmerken 

• Goed vloeiend 

• Sneldrogend 

• Goede slijtvastheid 

 

Kleur en Verpakking  
Nelfalin Harde Vloerlak Halfmat is alleen verkrijg-

baar in een blanke uitvoering in 250ml, 500ml, 1L 

en 2,5L verpakkingen.  

 

Nelfalin Harde Vloerlak Heelmat is ook alleen ver-

krijgbaar in een blanke uitvoering in 250ml, 

500ml en 1L. 
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 Eigenschappen  Verwerkingsmethoden 

 Ondergrondvoorbehandeling 

 Verwerking 

Verwerkingstemp.  : niet verwerken beneden 5°C en 
boven een RV van 85%  

Reinigingsverd. : Ververdunner 3210    

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 
te zijn. 
 
Hout:    nieuw werk 
Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het 
hout  max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden. 
 
Hout:    bestaand werk 
Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of 
gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen 
als nieuw werk. 

Productomschrijving : Krasvaste blanke lak voor houten oppervlakken die onderhevig zijn aan mechanische belasting 

Toepassing   : Op nieuw en reeds behandeld houtwerk, met name voor houten vloeren en trappen 

Voornaamste kenmerken : Goed vloeiend 
Sneldrogend 
Goede slijtvastheid 
Zeer watervast 
Weerbestendig 

Basis  : urethaan-alkydhars 

Kleur  : blank 

Dichtheid 20 °C. : 0,91  kg/dm³ 

Laagdikte : 30 mu. droog 

Droogtijd : bij 20 °C en een RV  van 65% 
Stofdroog na ca. 1 uur 
Kleefvrij na ca. 3 uur 

Overschilderbaar : na 24 uur 

Glans  : heelmat en halfmat 

Vastestofgehalte : ca.  43  vol% 

Theor. rende-
ment  

: 13 - 14  m² per liter  bij 30 mu. droog 

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking en bij 
vorstvrije opslag tenminste 12 maan-
den 

Kwast/roller   

Verdunning  : Niet verdunnen   
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Algemene Informatie 

Het veiligheidsinformatieblad  0347  is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl 
 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving  wijzi-

gingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het  

productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de on-

dergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergron-

den, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken 

van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor 

geleden (vervolg)schade.  
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VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL 

GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO 

OPLOSMIDDELRIJK 


