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2K-Exclusiv Toplak
 

 

Laksysteem voor  

parket- en kurkvloeren 

 

 

 
Dr. Schutz beschikt over kwalitatief hoogwaardige reinigings- en verzorgingsmiddelen en bijbehorende 

systemen. Onze producten zijn uitermate geschikt voor vloeren zoals PVC, linoleum, tapijt, laminaat 

en parket.  Zowel voor de vakman als ook voor de eindverbruiker. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

 
De vloer moet fijn geslepen, schoon, droog, stof, vet, olie- 

en wasvrij zijn. Verwerking tempratuur 15-25C. Een 
voorafgaande grondlaag is nodig. Voor het gebruik bij 

exotische, bonte, en onbekende houtsoorten eerst een test 

uitvoeren. Lak- en verharder fusten telkens goed schudden. 
Verharder in de lakfust doen en beide componenten door 

grondig te schudden zorgvuldig mengen. Indien er 
deelhoeveelheden dienen te worden gemengd, moeten lak 

en verharder altijd in de verhouding 10:1 worden gemengd, 
waarbij de verharder aan de lak wordt toegevoegd. 

Gelijkmatig met de aflakrol op de vloer aanbrengen. Eerste 

laag 2 uur laten drogen. Tussendoor slijpen met 
korrelgrootte 100-120. Tweede laag gelijkmatig op de vloer 

aanbrengen. Na het drogen gedurende de nacht kan de 
vloer voorzichtig worden gebruikt. De eindhardheid van de 

lak is na ca. 10 dagen bereikt. In deze tijd Natte reiniging 

gedurende de eerste 14 dagen vermijden. Daarna dient de 
vloerbedekking met Parket Mat te worden verzorgd. 

 
Verpakking en artikelnummer: 

- Jerrycan 2K Exclusiv toplak van 5,5 liter,  
  art. nr. 02850005-16 

 

 
 

  
 

 
  

 

 
 

Productomschrijving 

 
2K-polyurethaan waterlak voor alle 

parketvloeren in bijzonder sterk belopen 
bereiken. Uitstekend verloop, hoogste 

slijtagebestendigheid, elastische filmlaag, 
daarom zeer geschikt voor kurkvloeren met 

een kurkdichtheid van minstens 500 kg/m³. 

Alleen voor de professionele gebruiker. 
Aanbevolen toebehoren: Lakroller Aquatop 

 
pH-waarde: 8 

Glansgraad: 35-40 

 
Let op: Bij zeer sterk belaste vloeren 

verdienen 3 laklagen aanbeveling. In dat 
geval pas na de tweede laag tussendoor 

slijpen. Het mengsel van lak en verharder 
heeft een “geopende tijd” van ca. 4 uur. 

Daarom slechts zoveel mengen als binnen 

deze periode kan worden verwerkt. Bij het 
opbrengen en droge sterke zonnestraling en 

tocht voorkomen, vloerverwarming vooraf 
uitzetten. 

 


