
PROJECT MEUBELLAK 

Beschrijving 

Trae Lyx Project Meubellak behoort tot een nieuwe generatie 1K lakken, die uitblinkt 
door uitmuntende slijtvastheid, huidvet- en chemicaliënbestendigheid. Door deze 
bijzondere eigenschappen is Trae Lyx Project Meubellak uitzonderlijk geschikt voor 
de afwerking van o.a. meubels, deuren en diverse betimmeringen. Trae Lyx Project 
Meubellak is blank en glashelder en door de unieke samenstelling verandert de kleur 
en uitstraling van het hout nagenoeg niet. Trae Lyx Project Meubellak is vrijwel 
reukloos en bevat praktisch geen oplosmiddelen. 

Toepassing 

Alleen geschikt voor binnentoepassing. Voor de afwerking van o.a. meubels, deuren 
en diverse betimmeringen. 

Eigenschappen 

Glansgraden: 

Kleur:  

Theoretisch verbruik: 

Soortelijk gewicht:  

Stofdroog:  

Overschilderbaar:  

Belastbaar:  

Uitgehard:  

Ultramat/ Mat/ Zijdeglans/ Hoogglans 

kleurloos 

10 – 15m²/ liter (afh. van de houtsoort) 

Ca. 1,02 kg/liter 

na 30 minuten (bij 20ºC en 65% R.V.) 

na 2 – 3 uur     (bij 20ºC en 65% R.V.) 

na ca. 24 uur   (bij 20ºC en 65% R.V.) 

na ca. 7 dagen (bij 20ºC en 65% R.V.) 



Verpakking:  verkrijgbaar in 250 ml en 750 ml 

Houdbaarheid in de bus:  2 jaar bij een temperatuur tussen 12 ºC  
en 25 ºC, in originele, onaangebroken 
verpakking mits droog en vorstvrij bewaard. 

Applicatiegegevens 

Verwerkingsmethode: Kwast, microvezelroller (7-9 mm) of spuit 

Type verdunning:  Water 

Percentage verdunning:  Bij voorkeur niet verdunnen. Bij verwerking 
met de spuit 10 – 15% water toevoegen. 

Aanbevolen laagdikte: 100 – 120 micron droog 

Laagopbouw: minimaal 3 lagen aanbrengen 

Applicatie condities:  Minimaal 5 ºC en max. 80% R.V.  
Zorg voor voldoende luchtstroming. 

Schoonmaken gereedschap: met warm water. 

Voorbehandeling 

De ondergrond moet schoon, droog, vet- en wasvrij zijn. Oude intact zijnde lagen 
goed ontvetten en aanschuren. Bij voorkeur aanbrengen op nieuw hout of op met 
watergedragen lak behandeld hout. Niet aanbrengen op oude vochtuithardende PU 
laklagen. Op onbekende ondergronden vooraf een proefopstreek maken.  

Verwerking 

Trae Lyx Project Meubellak in minimaal 3 lagen met een 7-9 mm microvezel (100mu) 
roller of kwast aan brengen. De verschillende lagen kunnen worden aangebracht met 
een tussen droogtijd van 2 à 3 uur bij 20ºC.  
Na de eerste laag licht opschuren (P180) om opstaande houtvezels te verwijderen. 
Naar gelang het aantal lagen zal de glansgraad van de hoogglans toenemen. 



Met watergedragen lakken verkrijgt men een goed resultaat mits: 
a. de verwerkings- en objecttemperatuur niet te laag is (min. 10 ºC).
b. de vochtigheid van de lucht niet te hoog is (max. 80%).
c. rekening is gehouden met voldoende laagdikte, d.w.z. dat per liter Trae Lyx

Project Meubellak niet meer dan 10 tot 15m² per laag behandeld wordt.
d. er voldoende ventilatie is (geen tocht!).

Advies 

Wij raden aan om op kaal hout, als eerste laag, Trae Lyx Grondlak Naturel aan te 
brengen om de inhoudsstoffen, welke voorkomen in o.a. eiken en beuken, te 
isoleren. Hierdoor behoudt het hout zijn natuurlijke uitstraling. Wenst u  
een verdieping van de houtkleur, gebruik dan de Trae Lyx Grondlak.  

Bij overschilderen na langere tijd (bijv. 1 of 2 dagen) moet de voorgaande laag licht 
aangeschuurd worden.  
Volledig uitgehard na 7 dagen. Binnen deze tijd beschermen tegen water. 

Met Trae Lyx behandelde objecten altijd onderhouden met Trae Lyx 
Onderhoudsmiddel. 


