
 

Technisch Merkblad 

 

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen 
geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid.  
Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. 
Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 
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Jansen Goudlak 
Jansen Goudlak is een weersbestendige kunstharslak die ijzer en staal en, na een goede voorbehandeling, ook aan 
hout en spaanplaat, een bijzondere ‘metallic glans’ geeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toepassing 

 Binnen- en buitensituaties 

 Op ijzer en staal 

 Op hout en spaanplaat 

 Op pijpen, verwarmingsradiatoren 

 Hekken, deuren maar ook op autovelgen 
 
Eigenschappen 

 Hitte bestendig tot 150°C (zonder optische 
veranderingen) 

 Zijdeglanzend oppervlak 

 Mooi metaal effect 
 
Product 
Bindmiddelbasis:  Alkydhars  

                             

Kleuren:  Goud 
                  
Verpakking:  125 ml, 375ml, 750ml. en 2,5ltr.  
 
Verbruik:   ca. 12m2 per ltr. afhankelijk van de 
 ondergrond en applicatiemethode. 
 
Glansgraad:  zijdeglanzend 
 
Dichtheid:  ca. 1,1 g/cm3 
 
Verdunning:  Südwest Verdunner V21 (kunsthars-

verdunner) 
    
Opslag:  koel, goed afgesloten, vorstvrij en  
 tegen zonlicht beschermd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applicatie 
Met kwast, rol en spuit. 
 
Indien de lak verspoten wordt, ongeveer 5% Südwest 
Verdunner V21 toevoegen.  
   
Reinigen van het gereedschap: direct na gebruik met  
Südwest Verdunner V21. 
  
 
Temperatuur  
niet gebruiken onder + 10°C omgeving- en  
objecttemperatuur. Niet in de volle zon. 
 
Droging  
(+20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid) 
Stofdroog: na ca. 6 - 8 uur 
Overschilderbaar: na ca. 12 - 14 uur 
Doorgedroogd: na ca. 2 - 3 dagen
  
Ondergrond 
De ondergrond moet schoon, droog, vet-, roest-, stof-, 
spanningsvrij en draagkrachtig zijn. 
 
Alle ondergronden 
ijzer, hout, zink enz. eerst 2x gronden met Südwest All-
Grund K50 of Südwest Acryl All-Grund U50. 
Vervolgens aflakken met Jansen Goudlak. 
 
Bijzondere aanwijzing 
Vlampunt boven 21°C. 
 
Kenteken 
Gevaren-code: Ontvlambaar 
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