
 

Technisch Merkblad 

 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen geeft geen 
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.  
Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. 
Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Vista Project Meubellak 
Vista Projet meubellak is een kleurloze, watergedragen één component project meubellak ontwikkeld om een kwalitatief 
hoogwaardig houtoppervlak op meubels en tafelbladen te verkrijgen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toepassing 

 Ontwikkeld om een kwalitatief hoogwaardig 
houtoppervlak op meubels en tafelbladen te verkrijgen. 

 Als extra matte afwerklaag op wanden. 
 
Eigenschappen: 

 Bestand tegen huidvetten 

 Eén-component 

 Snelle droging 

 Goede vloeiing 

 Watergedragen 

 Goed bestand tegen water, alcohol en huishoudelijke 
reinigingsmiddelen. 

 Niet bestand tegen weekmakers uit bepaalde 
rubbersoorten. 

 
Product: 
Bindmiddelbasis: Acryl / polyurethaan 

                             
Kleuren:   Kleurloos                     
 
Verpakking:  1 ltr. en 5 ltr. 
 
Verbruik:   ca. 10 m

2
/ ltr. afhankelijk van de    

                  ondergrond en applicatiemethode. 
 
Glansgraad:  zijdeglans en extra mat 
 
Dichtheid:  ca. 1,05 g/cm
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Verdunning:  Schoon water 
    
Opslag:   Koel, goed afgesloten, vorstvrij en 

tegen zonlicht beschermd. 
 
 

Viscositeit: Din/ISO 2431 20-25 sec DIN 4mm 
Vaste Stoffen: DIN 53216 ca. 35,7% 
 
Applicatie   
Met kwast, rol en spuitapparatuur.  
Spuiten Nozzel: 1,5 mm, druk 2,5 – 3,0 bar. 
Airless spuiten:  Nozzel 0,009 inch. 
Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met water. 
Indien aangedroogd met nitroverdunning. 
Temperatuur  
niet gebruiken onder + 10°C omgeving- en  
objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid 80%. 
Droging  
(+20°C/ 65 % R.V.  ) 
Stofdroog: na ca. 20 min. 
Schuurbaar: na ca. 90 min. 
2

de
 laag: na ca. 90 min. 

Doorgehard: na ca. 8 uur 
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de 
droogtijd beïnvloeden. 
Ondergrond 
De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog zijn.  
Houten oppervlak moet goed geschuurd worden (korrel 
220-240). 
Belangrijk: Voor gebruik steeds goed oproeren!!  
2 lagen Vista Project Meubellak aanbrengen en tussen door 
licht opschuren. 
Bij de glansgraad Extra Mat zal door wrijving het oppervlak 
“opglanzen. Voor zwaar belaste ondergronden adviseren 
wij glansgraad Zijdeglans. 
Bijzondere aanwijzing 
Bij toepassing op donkere ondergronden, kan bij hogere 
laagdikte en/of overlappingen een witte waas ontstaan. 
Vista Project Meubellak kan de hout- en beitskleur 
veranderen. Altijd eerst en proef zetten. 
Houtsoorten met inhoudstoffen, als bijv. merbau 
(doorbloeden) en eiken (looizuur) eerst isoleren met 
Boscalit Aqua Isoleerprimer kleurloos. 
Indien een andere lak gebruikt gaat worden moeten alle 
gereedschappen zeer grondig gereinigd worden. Alleen 
roestvrijstalen gereedschappen mogen gebruikt worden. 
Mag binnen worden toegepast. 
 
Kenteken 
Geen, voor verdere informatie zie veiligheidsblad. 

Pagina 1 van 1 

  Vista BV - Vista Belgium BVBA  - Spiegelstraat 17 – NL 2631 RS - Nootdorp - www.vistapaint.nl 

 

            Vista Project Meubellak 
 


