
Technische Merkblad 
 
 
6181 
swingcolor® 
PARKETLAK 
 
ZIJDEMAT 
 
BINNEN 
 

• kleurloos 
• voor houten vloeren en kurkvloeren, trappen, deuren en meubels 
• stoot-, slag- en krasvast 
• PU-versterkt 

 
watergedragen 
 
 
Eigenschappen: 

• kleurloze polyurethaanlak 
• voor houten vloeren en kurkvloeren, trappen, deuren en meubels 
• bestand tegen vergeling 
• reinigingsbestendig 
• zeer goed vullend 
• gemakkelijk te verwerken 

 
Toepassingsgebied: 
Kleurloze verzegeling voor reeds gelegde parketvloeren, planken vloeren en andere houten vloeren, vastgelijmde 
kurkvloeren en houten meubels en deuren. 
 
Drogen: 
Voorstrijklaag na ca. 1-2 uur overschilderbaar. Tussen- en eindlaag na ca. 8 uur overschilderbaar en beloopbaar. 
Eerste vochtige reiniging en volledig belastbaar met bijv. vloerkleden na ca. 8 dagen. 
 
Verbruik: 
Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 6-8 m2 / 750 ml. 
 
Gereedschap: 
Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken. 
 
Voorbereiding/laagopbouw: 
De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, vast, droog en vet- en wasvrij zijn. Inhoud voor gebruik goed 
omroeren. Afbladderende en niet-belastbare oude verflagen volledig verwijderen. 
 
Opbrengen: 

• Voorstrijken: 1 x met PARKETLAK; na droging licht opschuren. 
• Tussenlaag: 1 x PARKETLAK; na droging licht opschuren. 
• Eindlaag: 1 x PARKETLAK. 
 

Oude verflagen die nog in goede staat zijn, opschuren, schoonmaken en 2 x overschilderen met onverdunde 
PARKETLAK. 
 
Technische aanwijzingen: 
Verwerken bij een temperatuur tussen +10 °C en +25 °C! Het oppervlak van parket dat al is voorzien van een 
afwerklaag, controleren op geschiktheid, belastbaarheid en hechtkracht. Daarnaast het effect uitproberen op een 
proefvlak. Ruw hout voor het aanbrengen van de afwerking schuren met fijn schuurpapier (korrelgrootte 100 of 
fijner). 

 
Verdunnen: 
Niet verdunnen. 
 
 



Technische Merkblad 
 
 
Reiniging van het gereedschap: 
Direct na gebruik met warm water en zeep. 
 
Bewaren: 
Koel, droog en goed gesloten. 
 
Afvalverwerking: 
Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met 
lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken/oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). 

 
Belangrijke aanwijzingen: 
Ook bij de verwerking van lakken die weinig schadelijke stoffen bevatten, moeten de gebruikelijke 
veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden 
een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Tijdens het verwerken 
en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen 
vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor 
zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terechtkomt.  
 
EUH208 Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad 
op verzoek verkrijgbaar. 
 
Bij het schuren een stofmasker dragen. 
 
Samenstelling: 
Polyacrylaat-polyurethaandispersie, siliciumdioxide, water, glycolether, additieven.  
 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar het technisch informatieblad. 
 
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOC. 
 
Produced for: 
NL 
BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G 
3981LB Bunnik 
NEDERLAND 
Tel.: +31 (0)30 2080230 
 

 
Made in Germany 
 


