
  

Idrolak DR 97
Tweecomponenten vernis op waterbasis 

Tweecomponenten vernis op waterbasis voor parket. Eenvoudig in gebruik, smeert goed 
uit en geeft een onberispelijke afwerking met uitstekende mechanische eigenschappen en 
weerstand tegen gangbare huishoudmiddelen. Ook geschikt voor ruimten met veel 
doorloop, het geeft het hout een natuurlijke lichte kleur. Verkrijgbaar in, satijn, matte en 
extra matte versies.

Technische gegevens bij 20 °C, 60% r.v.

Uiterlijk Witte vloeistof

Gebruiksverhouding 10 : 1

Dichtheid 1,028 kg/liter

Viscositeit 20” Ford cup n 4

pH 7,5

Gebruiksduur mengsel 4 uur

Mogelijke verdunning 5% met Rallenty;  10% met water voor 
spuittoepassing

Stofdroog 1 uur

Overschilderbaar 4 – 5 uur

Schuren 4 – 5 uur

Ingebruikname minimaal 24 uur

Uitstrijkrendement 12 – 14 m2/liter

Schuringsweerstand na 7 dagen 21 mg – Taber Abraser, slijpschijf CS10, 1000 g, 
1000 toeren

Glansgraad(60°) Halfglans 30 glans
Mat 20 glans
Extra-Mat < 10 glans

Toepassingstemperatuur > 10 °C – Niet vorstbestendig

Bewaring 12 maanden in originele verzegelde verpakking bij 
temp > 10 °C

VOS 80 g/liter, cat A/j (BA), limiet 140 g/liter 
(2004/42/EG)

Reinigen van gereedschap Maak de roller onmiddellijk na gebruik schoon met 
water en neutrale zeep, en gebruik daarbij een 
wringer totdat de roller niet meer doordrenkt is met 
opalescente vloeistof; spoel zo mogelijk nog eens 
na met schoon water. Bewaar de rollen in 
verdunde Wasoplossing S/28; spoel ze af met 
schoon water alvorens ze weer te gebruiken.

Verkrijgbare verpakkingen Jerrycans van 5 + 0,5 liter
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Toepassingsmethode
Schuren en zo nodig opstoppen met bindmiddel op waterbasis zoals Idrostucco RS/30 of 
een bindmiddel op solventbasis zoals Lega Stucco RS/A; afwerken met schuurpapier 
korrel 100/120 en het oppervlak zorgvuldig stofvrij maken. 
Bestanddeel A goed schudden. Meng de twee bestanddelen gelijkmatig in de juiste 
verhouding (10:1). Voor een goede menging wordt aanbevolen om bestanddeel B 
langzaam en roerend bij bestanddeel A te gieten.
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De aanbevelingen in dit technisch 
informatieblad zijn uitsluitend 
indicatief en houden geenszins 
onze verantwoordelijkheid in, 
aangezien de wijze en de 
voorwaarden van gebruik van het 
product buiten onze controle 
vallen. Wij raden u aan de 
daadwerkelijke geschiktheid voor 
het beoogde gebruik te verifiëren. 
Herz. 07 van 12/-07/-2019   Dit 
blad annuleert en vervangt het 
vorige.

Wacht 5 – 10 minuten om het mengsel te laten voorreageren en breng dan de vernis aan. 
Voor spuittoepassing, verdunnen met 10% water. Voor het aanbrengen met een roller is 
het raadzaam geschikte halfharige rollers te gebruiken, die een gemakkelijkere en 
gelijkmatigere verdeling van de vernis en een betere verwerkbaarheid mogelijk maken.
Breng met een roller een eerste laag Idrolak DR 97 aan, schuur na 4-5 uur met 
schuurpapier korrel 220 en breng op dezelfde manier een tweede laag aan. Voor een 
voller resultaat kan een derde laag worden aangebracht.
Let vooral op bij het aanbrengen van de eerste laag op ruw hout. Om een goed resultaat 
te krijgen is het nodig dat het hout gelijkmatig bedekt wordt met de vernis, vermijd om met 
een lege te droge rol over ruw hout te gaan.
U kunt de eerste laag vervangen door een van onze primers op waterbasis: Idrofondo 
H20, Tone-Up, Fast & Full, Mito of Base Gold om het vernissen te versnellen of om meer 
of minder toon-effect te verkrijgen. 
Het is ook mogelijk gemengde cycli uit te voeren met primers op basis van solventen, 
zoals Fondo Isolante AL of Granfondo. Raadpleeg de productinformatiebladen van de 
primers voor meer informatie.

Opmerkingen
Meng Idrolak DR 97 nooit met andere vernissen.
Giet het product niet rechtstreeks op de vloer.
Gebruik een proper verfbakje.
Vermijd het vernissen van de omtrek en de hele ruimte in twee fasen. Behandel kleine 
gedeelten van de omtrek en ga onmiddellijk over tot het vernissen van de aangrenzende 
zone.
Vermijd direct zonlicht op de vloer tijdens het aanbrengen.
Vermijd tocht.
Zet de verwarming uit, vooral de vloerverwarming.
Zorgvuldig en voorzichtig aanbrengen.
Hoewel het A+B mengsel enkele uren vloeibaar kan blijven, moet het niet later dan de 
aangegeven bruikbaarheidsduur (4 uur) aangebracht worden, om een continue, 
gelijkmatige laag te krijgen.
In het geval van gemengde cycli moet u bijzondere aandacht besteden aan het schuren 
van de grondlaag: de Fondo Isolante AL moet niet geschuurd worden, de Granfondo moet 
voorzichtig geschuurd worden, waarbij u vermijdt de laag "door te breken" om te 
voorkomen dat er lichter gekleurde vlekken op de vloer komen.

Onderhoud
Voor het reinigen en het routine-onderhoud van vloeren die met dit product behandeld 
zijn, raden wij het gebruik van Pulito Parquet neutrale zeep aan. Voor buitengewoon 
onderhoud raden wij polish Lux aan.

Veiligheidsnormen
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket 
strikt in acht en raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen alvorens het product te 
gebruiken.

Afvalverwerking
Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de 
geldende plaatselijke wetgeving. 
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