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Strato Nature 484 
 
Twee-component speciale water dragende lak voor de natuurlijke uitstraling van de houten vloer. Dé lak voor een 
onbehandelde look.  
 
Ondergrond:  
Eiken en lichte houtsoorten & kurkvloeren. Bij behandeling van donkere houtsoort eerst een proefstuk maken. Ook 
geschikt als toplaag na het gebruik van Eukula Color of Eukula 1FS.  
 
Gebruiksaanwijzing: 

• Het onbehandelde effect wordt alleen behaald in directe toepassing zonder het gebruik van een aparte 
primer. 

• De geschuurde en gevoegde ondergrond moet schoon, droog, vrij van olie, was en stof zijn voordat de Strato 
Nature kan worden aangebracht.  

• Vloertemperatuur moet minimaal 15 graden zijn. Dit mag tijdens applicatie en droogtijd niet onder deze grens 
vallen.  

• Goed schudden voor gebruik.  

• Meng de twee-componentenlak in de verhouding 10:1. Na 10 minuten goed roeren voor gebruik.  

• Breng de eerste laklaag aan met een microfase roller.  

• Laat deze 3 uur drogen.  

• Breng de tweede laklaag aan met een microfase roller.  

• Wacht tot volgende dag.  

• Gebruik een Bordeaux pad of Perfopad korrel 120 voor het lichtjes tussenschuren van de vloer.  

• Breng de derde laklaag aan met een microfase roller.  

• Laat de vloer 48 uur drogen en uitharden.  

• Na het lakken de vloer 2 weken niet afsluiten (dmv kleden etc).  
 

De lak heeft een witte gloed in de vloeibare staat, naar mate deze droogt wordt het transparant. 
 
Droging:  
Na 3 uur droogtijd is het oppervlak voorzichtig begaanbaar en opnieuw te behandelen. (Rekening houdend met een 
kamertemperatuur van 20 graden en 50% relatieve luchtvochtigheid). Aangeraden wordt om de eerste en tweede laklaag 
de eerste dag op te zetten, vervolgens het oppervlak te laten drogen tot de volgende dag waarop een derde laag 
aangebracht kan worden. De vloer minimaal 48 uur laten uitharden. Aangeraden wordt om de eerste 3 dagen na 
behandeling niet nat te dweilen en het oppervlak 2 weken niet af te sluiten.  
 
Verbruik: 
3 lagen | 8-10 m2/ per liter / per laag.  
 
Houdbaarheid: 
Kan tot 12 maanden na productie worden opgeslagen op een droge, koele locatie indien ongeopend en beschermd tegen 
vorst.  
 
Onderhoud:  

• Periodiek reinigen: Eukula Clean 

• Periodiek onderhoud: Eukula Mattwax 
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