152 WETTERSCHUTZ
Beschermt hout binnen en buiten

NEUE QU

ALITÄT

Isoleert wateroplosbare houtinhoudsstoffen
Snel regenvast, bescherming tegen
uitwassing van emulgatoren
Verbeterde dekkracht
Aankleurbaar in UV-stabiele A1 tinten

Vertrouw op Lucite®

BESCHERMT HOUT LANGDURIG
IN ALLE KLEUREN
» Hoogelastisch
» Regenvast

» Waterdampdoorlatend
» UV bestendig

» Structuurbehoudend
» Isolerend

152

HOUTVERF
TEGEN WEER EN WIND

» Weerbestendig, hoogelastische eindlaag
» Ventilerend, zijdeglanzend
éénpotsysteem
» Zeer UV- stabiel met de hoogste
kleurbestendigheid klasse A1
Uw hout ziet er langer nieuw uit.

ZEER DIFFUUS EN
REGENVAST:
LUCITE® 152 Wetterschutz laat het hout
ademen en heeft een vochtregulerende
werking.
Regenvast na 2-3 uren (geen uitwassing van
additieven/emulgatoren).

LUCITE®
152 Wetterschutz

» ZEER BLOKVAST
De hoge blokvastheid, goede kantendekking en de
vuilresistente oppervlakken van LUCITE® 152
Wetterschutz zorgen voor een top zijdeglanzend
resultaat.

» ZEER ELASTISCH...

…bij een zeer goede oppervlaktehardheid:

Hout werkt voortdurend onder invloed van
temperatuur en vochtigheid.
Het dunlagig systeem van LUCITE® 152
Wetterschutz is hiertegen bestand.
Geen barsten of afschilfering!

» STRUCTUURBEHOUDEND
Dunlagige verffilm,
het edele houten
karakter blijft
behouden.

Veelzijdig
inzetbaar

LAAGOPBOUW PER BOUWDEEL
Naaldhout voorbehandelen met
LUCITE® Xtra Protect 2in1 (enkel Nederland)
LUCITE® Impragnation (enkel België)
Begrensd maathoudende
bouwdelen:
2 lagenopbouw met
LUCITE® 152 Wetterschutz

Watergedragen universeel éénpotsysteem
hoogkwalitatief, gekleurde grond - en eindlaag.

Maathoudende bouwdelen:
3 lagenopbouw met
LUCITE® 152 Wetterschutz

Voor alle houten bouwdelen buiten en binnen.

BEGRENSD MAATHOUDENDE BOUWDELEN
BUITEN
» constructiehout

» dakonderbouwen

» houten gevels

» hoogwaardig hekwerk en
carports

» balkons

MAATHOUDENDE BOUWDELEN BINNEN EN BUITEN
» ramen en deuren

» houten plafonds en
bekledingen

BLOK
VAST

Professionele
kwaliteit
Betrouwbaar, snel
en economisch

DIRECTE HECHTING
GEMAKKELIJK TE VERWERKEN

» op hout
» op zink
» op non-ferrometalen

» door de extra snelle droging zijn 2 tot 3 lagen
op 1 dag mogelijk
» zeer goede hechting door een
hechtingsverbeteraar

» op hard PVC
Zo kunnen ook bouwdelen zoals dakgoten,
dakranden met Lucite 152 Wetterschutz zonder
extra grondlaag behandeld worden.

» zonder schuren overschilderbaar
» snel regenvast na 2 à 3 uren
» zonder filmbescherming dus ook geschikt
voor binnen

ISOLERENDE LAAGOPBOUW BIJ
KRITISCHE HOUTSOORTEN
Bruinverkleurende
houtinhoudsstoffen

LUCITE® 152 Wetterschutz
LUCITE® 152 Wetterschutz

Reactieve emulgatoren
lossen
bruinverkleurende
houtinhoudstoffen
op

VEILIGE BESCHERMING TEGEN
INHOUDSSTOFFEN MET NIEUWE
LUCITE® NRE-TECHNOLOGIE
LUCITE® NRE-technologie (Non-Reactive emulgatoren)
gebruikt een nieuwe soort emulgatoren die niet
verzepen.
Geen doorslaan van bruine vlekken op het oppervlak!
» LUCITE® 152 Wetterschutz kan zonder een
isolerende grondlaag worden aangebracht.
» Dit betekent één laag minder bij het verwerken.

Niet reactieve emulgatoren NRE-technologie.
Houtinhoudsstoffen worden omhuld met een niet
reactieve verffilm. Hierdoor verkleurt de deklaag
niet.

A1 UV-bescherming
Kleurenwaaier LUCITE® DESIGN A1
LUCITE® 152 Wetterschutz...

KLEURENWAAIER LUCITE® DESIGN A1

...wordt gemengd met zeer lichtbestendige
en anorganische pigmenten (1) en
hoogwaardige Lucite bindmiddelen (A).
Dit voldoet aan de hoogste
kleurbestendigheidsklasse A1 volgens BFS
fiche 26 (DIN-norm).

Keuze uit:
» 8 witte nuances
» 17 krachtige kleurfamilies, verkrijgbaar in
verschillende nuances
» 8 harmonische, warme en natuurlijke kleurenseries in verschillende gradaties
»

READY-KLEUREN

1000 T
Wit

1021 T
Zwart

1031 T
Zweeds rood

Alle ready-kleuren zijn verkrijgbaar in 2,5 L

1055 T
Zweeds blauw

5 grijze collecties met verschillende kleurnuances – van lichtgrijs tot diepzwart

1063 T
Zweeds groen

1065 T
Mosgroen

1089 T
Donker bruin

Productinformatie LUCITE® 152 Wetterschutz
Type

Isolerende, zijdeglanzende, watergedragen lak met speciaal acrylaat bindmiddel. Eénpotsysteem als
grond- en eindlaag binnen en buiten.

Toepassing

Weersbestendige lak met isolerende eigenschappen tegen bruinverkleurende houtinhoudsstoffen
binnen en buiten. Bijvoorbeeld: ramen, deuren, houten profielen, houten plafonds, houten
gevelbekleding, carports, dakonderbouwen, hekwerk enz.
Door de zeer goede hechtingseigenschappen is een directe hechting op hout, zink, non-ferrometalen
en hard PVC mogelijk zonder bijkomende grondlaag.

Eigenschappen

BLOK
VAST

Verbruik
Rendement
Glansgraad
60 ° meethoek
Droogtijd
20 °C / 60% rel. LV

» snel regenvast na circa 2-3 uren
(geen uitwassing van emulgatoren)
» isoleert tegen bruinverkleurende
houtinhoudsstoffen
» éénpotsysteem: grond - en eindlaag
» blokvast, ventilerend, UV-stabiel en weersbestendig
» directe hechting op aluminium en verzinkte
ondergronden (bv. dakgoten)

Additief Lucite Algizid Plus.
Een extra lange bescherming
tegen organische aangroei
zoals mos, algen en schimmels.
Biocide producten
voorzichtig gebruiken.
Voor gebruik steeds
etiket en productinformatie
lezen.
Niet toegelaten in Nederland.

ca. 125 ml/m²
ca. 8 m²/l
Zijdeglanzend
na 3–4 uren overschilderbaar

Verpakking

Wit en MIX: 1,00 Liter / 2,50 Liter / 12,00 Liter

Kleuren

MixPlus: Meer dan 10.000 kleuren (NCS, RAL, LUCITE® Design A1)

Aanbevolen
gereedschap

Hoogwaardige waterlak kwasten
Kortharige dispersierol

LUCITE® is een merk van DÖRKEN.
Dörken Coatings Belgium NV
Centrum-Zuid 2067F
B-3530 Houthalen

Dörken Coatings Nederland
Postbus 1214
NL 5602 BE Eindhoven

Benelux@doerken.com
0032 11 822 823
www.doerken.com
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Airless- – onverdund
sproeikopopening = 0,008 - 0,011 Inch / druk = ca. 160 bar / Filter (Apparaatafhankelijk)

