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DIAGLASS

PRODUCT
Slijtvaste, gebruiksklare, 1-component lak op basis van Polyurethaan-
alkydhars.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN
Basis :  polyurethaan-alkydhars in 

oplosmiddelen
Vaste stofgehalte : ca. 50% 
Soortelijk gewicht (20°C) : ca. 0,9 g/cm³ 
Viscositeit : ca. 350 mPa.s.
Min. verwerkingstemperatuur : 10°C  
Kleur nat : transparant blank
Kleur droog : transparant blank
Glansgraad : briljant, satijn en mat
Geur : milde oplosmiddelgeur
Vochtbestendigheid : goed
Temperatuurbestendigheid : tot ca. 80°C  
Stofdroog na : ca. 2 uur
Schuren en overlakbaar na : ca. 24 uur
Verbruik eerste laag : ca. 100 ml/m²  
Verbruik volgende lagen : ca. 50 ml/ m²
   
ATTENTIE
Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV en een 
houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere 
waarden tot gevolg.

TOEPASSING
Diaglass voor een transparante, slijtvaste afwerking van parketvloeren 
en traptreden alsmede voor diverse interieurtoepassingen zoals houten 
meubelen, kasten, betimmeringen etc. Diaglass is goed bestand tegen o.a. 
koffie, wijn en diverse huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

VERWERKING
Ondergronden eerst goed schuren en stof- en vetvrij maken. Diaglass goed 
opschudden en oproeren en met kwast of roller aanbrengen. Voor een 
goede hechting op sterk zuigende/poreuze ondergronden, als eerste laag 
Diaglass aanbrengen verdund met 10% terpentine. Na ongeveer 24 uur 
kan licht geschuurd worden en een volgende laag worden aangebracht. 
Om verschillen in glans te voorkomen, verpakkingen met hetzelfde code 
nr. gebruiken. Of de voor minimaal 1 laag benodigde verpakkingen met 
verschillende code nrs. vooraf mengen.
Natte resten direct verwijderen met Verdunning K. Uitgeharde resten 
kunnen mechanisch verwijderd worden.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische 
samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en 
persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad 
(Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is 
in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken 
opvragen.

HOUDBAARHEID
Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING
Glansgraad 750 ml

Brilliant 145680

Satijn 145685

Mat 145697

Verpakt per 6

• Slijtvaste lak

• Snel drogend

• Hoge chemicaliën bestendigheid

• Verkrijgbaar in 3 glansgraden (brilliant, satijn, mat)

Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en 
ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid 
aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.
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