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HOOGGLANSLAK HSB 

Omschrijving: Hoogglanslak op basis van 
gesiliconiseerde alkydhars met zeer lange bescherming en 
lang glansbehoud. SPS Hoogglanslak HSB heeft een hoge 
dekkracht en een perfecte vloeiing. De duurzaamheid is 
afhankelijk van het gekozen verfsysteem en de 
ondergrond. In combinatie met SPS Grondlak HS een 
maximale duurzaamheid tot 8 jaar.  
Met het kleurmengsysteem zijn alle gewenste kleuren 
mogelijk. Voor buiten. 
 
Toepassing: Te gebruiken op hout, voorbehandeld metaal 
en kunststof. 
 
Eigenschappen: 
- Optimale dekking 
- Hoge duurzaamheid 
- Hoge glans 
- Langdurig glansbehoud 
- Zeer waterafstotend 
- Goed weerbestendig 
- Soepele kwastverwerking 
- Goede vloeiing 
 
Kleur: Wit en een aantal ready mix kleuren. Ook leverbaar 
in kleuren van het SPS “Color Service” kleurmengsysteem. 
 
Verwerking: Voor gebruik goed roeren. Aanbrengen met 
een kwast, grote oppervlakken zoals deuren e.d. narollen 
met lakroller. 
 
Verbruik: Ca. 14-16 m² /liter per laag. 
 
Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%: Stofdroog 
na ca. 3 uur. Overschilderbaar na ca. 20 uur, bij een droge 
laagdikte van max. 50 micron. Hogere laagdikten 
beïnvloeden de droogtijd ongunstig. De overschildertijd 
kan daardoor toenemen en boven de 24 uur liggen. 
 
SYSTEEM-OPBOUW 
 
Ondergrond: De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, 
droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, 
de scherpe hoeken iets afronden. Oude acrylverflagen 
(waterverdunbaar) geheel verwijderen. 
 
Ongeschilderd hout: Ontvetten, licht schuren en 
ontstoffen. Een laag SPS Grondlak HS aanbrengen. Na 
droging schuren, eventuele oneffenheden plamuren, 
schuren en het geheel afwerken met een laag SPS 
Grondlak HS en 2 lagen SPS Hoogglanslak HSB. Tussen 
de lagen licht schuren. 
 
Geschilderd hout of metaal in goede staat: Zorgvuldig 
ontvetten met een ontvettingsmiddel, licht schuren en 
stofvrij maken. Zonodig plamuren en gronden met SPS 
Grondlak HS. Het geheel nog eens schuren en afwerken 
met 1 of 2 lagen SPS Hoogglanslak HSB. 
 
Geschilderd hout in slechte staat: Alle slecht hechtende 
en loszittende delen verwijderen met afbijt, door afbranden 
of afkrabben, en behandelen als “Onbehandeld hout”. 
 
Onbehandeld MDF, spaanplaat e.d.: Ontvetten met een 
ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken. 
Gronden met SPS Grondlak HS, afwerken met 1 of 2  
lagen SPS Hoogglanslak HSB. Tussen de lagen licht 
schuren. 
 
Onbehandeld metaal: Vet, eventuele walshuid en roest 
zorgvuldig verwijderen. Eerst behandelen met SPS 
Metaalprimer AC, dan 1 laag SPS Grondlak HS 
aanbrengen. Afwerken met 1 of 2 lagen SPS 
Hoogglanslak HSB. 
 
 
 

Harde kunststoffen: Ontvetten met een 
ontvettingsmiddel, licht schuren en stofvrij maken. 
Voorbehandelen met SPS Multiprimer en afwerken met 1 
of 2 lagen SPS Hoogglanslak HSB. 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel:  Polysiloxan gemodificeerde alkydhars 
 
Pigmenten:  Rutiel titaandioxide en extenders. 
 
Oplosmiddel:  Alifatische en licht aromatische KWS 
 
Vaste  
bestanddelen:  60 - 75 m/m % 
 
S.M.:    ca. 0,95 - 1,20 g/ml 
 
Viscositeit:  ICI Rotothinner 9 Poise @ +20°C 
 
Maalfijnheid:  10 Micron 
 
Aanbevolen  
laagdikte:  45 micron droog, 70 micron nat 
 
Glansgraad:  Hoogglans  

>80% volgens Gardner 60° 
 
Tint:   Wit en kleuren 
 
Vlampunt:  ca. 39°C 
 
Gevarenklasse:  zie MSDS 
 
Reinigen  
gereedschap:  Terpentine of kwastreiniger 
 
Prestaties: Hoge weerstand tegen chemische  
onderhoudsproducten. Perfecte afronding. 
 
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Niet in te dikke lagen aanbrengen. Bij voorkeur  
verwerken tussen +8°C en +30°C.  
Producten op basis van alkydharsen hebben de 
eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze 
worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een 
omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit 
verschijnsel zich vele malen minder voor.  
Niet bij dreigende regen, vorst,of in de volle zon 
aanbrengen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even 
omkeren om velvorming te voorkomen, en rechtop 
bewaren. 
 
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 


