
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Watergedragen, kleurbare acryllak voor gebruik binnenshuis.

Paneelwanden en -plafonds en logoppervlakken.

Voor verschillende oppervlakken van hout, panelen, log, beton en baksteen in droge 
binnenruimten. Niet geschikt voor vloeren of meubels.
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TIKKURILA

PANEELI-ÄSSÄ 20
KLEURBARE PANEELLAK, SEMI-MAT

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de 
vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt 
gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het 
recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



EP Basis

Kleurenkaarten:
Interior wood stains and lacquers

Semi-mat.

Geschaafde oppervlakken: 8-12 m²/l.

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Kwast, spray

Stofdroog na ca. 30 minuten. Kan binnen 2-3 uur worden overschilderd of 
geschuurd. Droog voor de volgende dag. Het gelakte oppervlak bereikt zijn 
uiteindelijke hardheid na ongeveer. 1 maand.

Ong. 1,0 kg / l, ISO 2811

22

(cat A/e) 130 g/l (2010)
Paneeli-ässä bevat VOC max. 130 g / l.

Bescherm tegen vorst. Bescherm tegen vorst

PANEELI-ÄSSÄ 20

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de 
vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt 
gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het 
recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.

Technische gegevens

Basisverven

Kleuren

Glans

Dekking

Inhoudsmaten 

Toepassing 

Droogtijd (23°C en 50%
relatieve luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l) 

Gewicht % vaste stof

VOS

Opslag
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PANEELI-ÄSSÄ 20

wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de 
vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt 
gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het 
recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +10 ° C zijn en 
de relatieve luchtvochtigheid 30 - 80%.

Voorbereiding
Onbehandelde houtoppervlakken:
Reinig het houtoppervlak en maak dit vrij van vuil en stof. Maak het oppervlak licht vochtig met water, 
laat drogen en schuur de losse houtvezels weg. Verwijder het schuurstof.

Eerder gelakt oppervlak:
Was eerder gelakte oppervlakken met Maalipesu-reinigingsmiddel en spoel voorzichtig af met water. Als 
het gelakte oppervlak in zeer slechte staat is, verwijder het dan volledig met een verfverwijderaar of door 
te schuren. Behandel het als een nieuw houtoppervlak.

Lakken
Roer de lak grondig tot op de bodem door en af en toe tijdens het gebruik. Verdun zo nodig met water. 
Breng twee lagen aan in de richting van de houtnerf. Als u een gekleurd product gebruikt, test u het 
product eerst op een apart stuk hout om ervoor te zorgen dat u de juiste kleur hebt. De uiteindelijke kleur 
van het behandelde oppervlak hangt af van het type, de hardheid en de originele kleur van het hout en 
het aantal lagen. Verdun de gekleurde lak 20 à 30% met water voor de eerste laag. Meestal kunnen de 
gewenste kleur en glansniveau worden bereikt na het aanbrengen van twee lagen. Behandel de 
oppervlakken altijd zonder onderbrekingen en, bij grote oppervlakken, een paar panelen tegelijk om een 
uniforme kleur te verkrijgen.

Reiniging van gereedschappen
Gereedschap reinigen met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het verwijderen 
van licht geharde verf. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen. Tikkurila Pensselipesu 
(gereedschapsreiniger) wordt aanbevolen voor het reinigen van geharde verf van gereedschappen.

Onderhoud instructies
Indien nodig, op zijn vroegst na ca. 1 maand vanaf het aanbrengen van de lak. Reinig het oppervlak licht met 
een vochtig reinigingshulpmiddel, een zachte borstel, een spons of reinigingsdoek en een neutraal 
(pH 6-8) reinigingsmiddel. Laat het oppervlak niet nat. Reinig zeer vervuilde oppervlakken met een milde 
alkalische (pH 8-10) reinigingsoplossing en b.v. een schoonmaakdoekje of spons. Spoel het oppervlak 
zorgvuldig af.

Onderhoudsbehandeling
Oppervlakken behandeld met Paneeli-Ässä kunnen behandeld worden met een soortgelijke watergedragen lak. 

Milieu en afvalverwerking
Vermijd morsen in riolen, watersystemen en bodem. Vernietig vloeibaar afval volgens de plaatselijke 
voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycleer lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de 
plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid
Bevat: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT). WAARSCHUWING. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Indien medisch advies nodig is, dient u de verpakking of het etiket van het product bij de hand te hebben. 
Buiten het bereik van kinderen houden. Vermijd het inademen van nevel/spray. Draag beschermende 
handschoenen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bevat kleine hoeveelheden 
sensibiliserende stoffen: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-
isothiazolin-3-one [EC no.247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6](3:1) (C(M)IT/MIT 
(3:1)). Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens de opslag. Bevat: 
reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-
one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
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