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HORNBACH StyleColor Selection Lak 
 
 PREMIUM KWALITEIT 
 Exclusieve zijdematte lak 
 Perfecte, verzorgde aanblik 
 
Eigenschappen 
Met StyleColor Selection Lak krijgen uw meubels, accessoires en decoraties een heel bijzondere uitstraling. 
Laat u betoveren en verdiep u in de tijdloze tinten uit heel de wereld. De kleuren komen één op één overeen 
met StyleColor Selection Muurverven, daarom kunt u de kleurstellingen in uw woonruimten perfect op elkaar 
afstemmen. 
 
StyleColor Selection Lak is een exclusieve, kant en klare, op kleur gebrachte premium-lak met een hoog 
dekkend vermogen en zijdeglans finish. De hoogwaardige receptuur bevat uitgelezen verfpigmenten, die een 
mooie verfdiepte en een uitmuntende kleurvastheid garanderen. De lak is blokvast (plakt dus niet na 
doordroging), heeft diffusievermogen en onderscheidt zich door de eenvoudige en soepele verwerking, die 
tot een perfect resultaat leidt. Gemakkelijk te reinigen, met een goede bestendigheid tegen huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen. 
 
 
 Vrij van oplosmiddelen 
 Fraai decoratief 
 Perfect te combineren met Selection muurverf 
 
Toepassingen 
Voor binnen. 
Binnendeuren en -ramen, plinten, diverse decoratieve elementen zoals schilderij-lijsten, muur-, plafond- en 
voetlijsten of houten wandbekledingen als ook alle meubels, met uitzondering van zitvlakken en tafelbladen 
 
Kleur 
Dit product is in verschillende kleuren te verkrijgen. 
 
Glansgraad 
zijdemat 
 
Samenstelling 
Polyurethaan-alkydharsemulsie, organische en anorganische pigmenten, water, additieven, 
conserveringsmiddelen 2-methyl-2Hisothiazol- 3-on en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. 
 
Het VOC-gehalte van dit product is max. 30 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 130 g/l (categorie A/d vanaf 
2010). 
 
GIS-Code 
- 
 
Lichtechtheid 
Zeer goed. 
 
Weersbestendigheid 
Alleen voor binnen. 
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Verdunning 
Water 
 
Verbruik 
1 l voldoende voor ca. 10 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden 
vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. 
 
Droogtijd / Overschilderbaar 
 
Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % overschilderbaar na ca. 24 uur. Doorgedroogd na 
28 dagen. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen.  
 

 

Schildersgereedschap 
Kwast, roller 
 
Reiniging gereedschap 
Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep. 
 
Verwerking 
De ondergrond moet schoon, droog, dragend en vetvrij zijn. Losse verfresten verwijderen. Oude verflagen 
en nieuw hout schuren. Voor het beste resultaat de ondergrond een of twee maal met StyleColor Selection 
grondverf behandelen. Houten bouwdelen met een kleuraantastende uitwaseming dienen in elk geval 
tweemaal te worden voorbehandeld met StyleColor Selection grondlak. Goed roeren voor gebruik. 
 
Omstandigheden 
Niet verwerken bij een ondergrond en omgevingstemperatuur onder +8 °C.  De verpakking rechtop 
vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik 
goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. 
 
Veiligheidsadviezen 
GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN  
Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
Buiten het bereik van kinderen houden.  
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
Geschikte filter gebruiken.  
Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.  
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Inademing van stof/nevel vermijden. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.   
Voorkom lozing in het milieu. 
 
Milieu 
Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen 
met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. 


