
Alle gegevens zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en dienen als advies voor de verwerker. Een aansprakelijkheid voor het resultaat 
kunnen wij niet aanvaarden, daar het gebruik van het product buiten onze controle valt. In alle gevallen verdient een praktijktest voor de 
uitvoering aanbeveling. 
Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Drukfouten voorbehouden.  
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Strato 462 - Gebruiksaanwijzing 
 
 

Ondergrond: 
Alle houtsoorten evenals kurk, in droge toestand, vrij van olie, was en stof.  Bij vloerverwarming, tapis en plankenvloeren 
niet zwevend gelegd, beslist grondlak Strato 200, ter vermindering van kantverkleving gebruiken. 
 

Gebruiksaanwijzing: 
De can Strato 462 vooraf goed schudden. Bijgeleverd zeefje in opening can 462 drukken. De benodigde lak en harder 460 
in lakbak in de  verhouding 10:1 direct goed mengen en daarna 15 minuten laten rusten. Opbrengen met de micro-
waterlakroller. Verwerkingstijd maximaal ca.4 uur, per laklaag nieuwe samengestelde  lak gebruiken. 
 
Ruimte- en vloertemperatuur minimaal 15ºC. Goed ventileren, tocht en direct zonlicht 
vermijden. 
 
Alle gegevens zijn gebaseerd op ervaring , bij een temperatuur van 20ºC en 55% relatieve 
luchtvochtigheid, en dienen als advies voor de verwerker. Een aansprakelijkheid voor het resultaat kunnen wij niet 
aanvaarden, daar het gebruik van het product buiten onze controle valt. In alle gevallen verdient een praktijktest, voor de 
uitvoering, aanbeveling. 
  

Verbruik: 1 ltr. Per 8 / 10 m
2
 

 
Toepassing:              Gereedschap:    Droogtijd:    
        
Grondering: 1 x Strato 200            micro-    ca. 30 min. 

grondlak ter vermindering            waterlakroller          
  van kantverkleving 
1

e
 laklaag: Strato 462 +            micro-    na 4-6 uur 

Strato 460 harder            waterlakroller                   2
e
 laklaag 

        (zonder tussenschuren)   
   

NB: wanneer droogtijd 6 uur overschrijdt tussenschuren na 12 uur met Bordeaux pad     

2
e
 laklaag: Strato 462 +            micro-        24 uur 

Strato 460 harder            waterlakroller       
   

Let op bij sterk zuigende houtsoorten (beuken, maple/essen, robijn): vervang Strato 200 door Strato 201  
 
Gereedschap:  
Micro-waterlakroller 
  

Eindsterkte: 
Na ca. 7 dagen 
 

Droogtijd: 
Het betreft hier indicatiewaardes, afhankelijk van ruimte- en vloertemperatuur evenals luchtvochtigheid. 
 

Let op!: Bij aanwezigheid van airconditioning kan de luchtvochtigheid dalen tot een niveau beneden de 40 % RH. Wij 
adviseren u na het mengen van lak en harder 5 % tot maximaal 10 % extra water toe te voegen, nogmaals te mengen en 
vervolgens de 15 minuten rustperiode van het mengsel in acht te nemen. 
 

Reinigen van het gereedschap: 
Meteen na gebruik met water reinigen. 
 

Houdbaarheid: 
Koel, droog en vorstvrij in originele verpakking, zie houdbaarheidsdatum. 
 

Afval: 
Niet lozen in oppervlaktewater en/of riool. Lege, droge verpakking inleveren bij u KCA depot. 
 

Onderhoud: 
QuickClean 
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