
 

 
 

                        PARKETLAK 
 
 
 
BRUUD Parketlak is een 1 component lak met de eigenschappen van een 2 
componenten lak, speciaal ontwikkeld voor de professionele parketteur. BRUUD 
is zeer slijtvast en bestand tegen chemicaliën. De lak is  uitermate geschikt voor 
de afwerking van parket en  houten vloeren.  
BRUUD Parketlak is kleurloos en optimaal transparant. Daardoor behoudt het 
behandelde oppervlak de oorspronkelijke kleur. BRUUD Parketlak bevat vrijwel 
geen oplosmiddelen en heeft een milde geur. 
De lak is na 2 tot 3 uur overschilderbaar en beloopbaar. Na 7 dagen is de lak 
volledig uitgehard. 
Bruud Parketlak is verkrijgbaar in ultra mat, mat, zijdeglans en hoogglans. 
Ultra mat geeft het oppervlak een onbehandelde uitstraling. 
 
 
 
 
Voorbehandeling:  
De ondergrond moet vet- en wasvrij, schoon en droog zijn. Oude gave laklagen goed 
ontvetten en schuren. Het is aan te bevelen om BRUUD aan te brengen op onbehandeld 
hout of op met watergedragen lak behandeld hout. BRUUD is niet geschikt om te gebruiken 
op oude vochtuithardende PU laklagen. 
Op onbekende ondergronden eerst een proefopstreek maken.  
Om op donkerhoutsoorten een verdieping van de kleur te krijgen raden wij aan om voor 
de eerste laag Hoogglans te gebruiken. 
Verwerking:  
BRUUD Parketlak aanbrengen in minimaal 3 lagen met een 9 mm microvezelroller. Dit kan 
na elkaar met een tussentijd van 2 à 3 uur  . Na de eerste laag licht opschuren (P180) om 
opstaande houtvezels te verwijderen.  
 
Het beste resultaat met BRUUD verkrijgt men door het volgende in acht te nemen: 
a. de verwerkings- en objecttemperatuur dient  minimaal 10º C te zijn; 
b. een luchtvochtigheid van maximaal 80%; 
c. BRUUD is klaar voor gebruik, niet verdunnen 
d. voor gebruik enige tijd goed doorroeren met een roerhout; 
e. zorg voor voldoende laagdikte, d.w.z. 1 liter BRUUD Parketlak voor 10 tot 12 m2 (per 

laag); 
f. ventileer de ruimte voldoende maar veroorzaak geen tocht. 
 
Theoretisch rendement: 
 ca. 10 tot 12 m2 / liter per laag. Dit is afhankelijk van de ondergrond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

T E C H N I S C H E    G E G E V E N S 
TOEPASSING LAK VOOR PARKET en HOUTEN VLOEREN 
HARSTYPE 1-component Acrylaat/Polyurethaan-hybride dispersie 
AFNOR CLASSIFICATIE Familie 1, Klasse 7b2 
DICHTHEID 1,04 (bij 20°C, volgens DIN EN ISO 2811-2) 
VISCOSITEIT 18-21 seconde DIN Cup 4 (bij 20°C, volgens DIN 53211) 
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie de overeenkomstige veiligheidsbladen 
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR Ca. 2-3 uur, al naar gelang de temperatuur en luchtvochtigheid 
VOORZORGEN BIJ GEBRUIK Niet gebruiken onder 12°C. Buiten bereik van kinderen houden. 
TABER SCHUURBESTENDIGHEID Gewichtsverlies: 45 mg (CS-17 slijtwielen, 2000 rotaties, 1000 gram belasting) 
BESTENDIGHEID TEGEN 
HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN 

Water, alcohol 48%, huidvet en paraffineolie:  niets te melden                            
(getest na 24 dagen droogtijd bij 23°C). Ammoniak houdende producten vermijden. 

 
Bruud voldoet aan AgBB/DiBt voor Duitsland , Indoor Air Quality decreet voor 
België en heeft het A+ label voor Frankrijk. 
 


