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Gomlak - Schellak 

Toepassingsdomein: 

 Voor het afsluiten van met schadelijke stoffen, zoals pcb's, pcp's/lindaan of DDT, belaste ondergronden. 

Enkel voor binnen.  

Geschikt voor het bedekken van schadelijke stoffen op hout, houtmaterialen, glasvezelbehang, pleister en 

beton. Niet geschikt voor vloeren, trappen, vochtige plaatsen of buiten. 
.

Inhoud:

Schellak, ethanol (gistingsalcohol) en larikshars.  

Verwerking: 

Voor professionelen: 

Aanbrengen met een kwast, rollen met een Moltopren – schuimroller ( verfroller )  of spuiten met een 

aircoatsysteem. 

Niet verwerken bij directe invallende zonnestralen of onder invloed van andere warmtebronnen. Twee lagen 

schellak zijn aanbevolen om  de schadelijke dampen te blokkeren.  

Proeflaag aanbrengen. Dit product mag enkel door opgeleide verwerkers worden gebruikt. 

Voor particulieren: 

 Aanbrengen met een kwast, rollen met een Moltopren – schuimroller ( verfroller ) verdunnen met 10% 

schellakverdunner. 

 Drie lagen  schellak zijn aanbevolen om de schadelijke dampen te blokkeren. 

 Eerst proeflaag aanbrengen.  

Verbruik:

8 - 11 m²/l per laag (onverdund), ongeveer  90 -125 ml/m². Optimale efficiëntie enkel bij minimaal 

laagmengsel van 90 ml/m² bij onverdunde laag per verfbeurt.  

Droogtijd:  

Bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid is elke laag na één uur stofdroog, kan een laag na 24 uur worden 

overschilderd en is ze na 24-48 uur volledig hard geworden. Definitieve hardheid wordt na 14 dagen bereikt.  

Kleurnuance: Honingkleurig 

Reinigen van het gereedschap/de werktuigen:  

Onmiddellijk na de arbeid met verdunner reinigen.  
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Gomlak - Schellak 

Bewaren: 

Koel, droog en afgesloten opslaan. Ongeopend tot 5 jaar houdbaar. 

Veiligheidsaanwijzingen: 

Let op: product bevat ethanol als oplosmiddel. Product is ontvlambaar! Bij de verwerking 
ontstekingsbronnen op een afstand houden en goed ventileren! Bij het gebruik gepaste 
veiligheidshandschoenen dragen. 

R 11 Leicht entzündlich  
Facilement inflammable 

 Licht ontvlambaar. 

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  
Conserver hors de la portée des enfants. 

 Buiten bereik van kinderen bewaren. 

S 7 Behälter dicht verschlossen halten  
Conserver le récipient bien fermé. 

 In goed gesloten verpakking bewaren. 

S 16  Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen  
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. 

 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 

S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques 
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 

UN 1170

(EAK/EWC) 08 01 11
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Gomlak - Schellak 

Afvalverwijdering: 

Resten niet zomaar in de bodem of in het rioolwater gieten.  
Afvalverwijdering volgens de geldende, lokale, officiële voorschriften. 

Inhoudsmaten: 

1 l, 2,5 l, 10 l, 30 l, 200 l.

Voorbereiding: 

Ondergrond moet droog (houtvochtigheid onder 15 %), vast, proper, vet- en stofvrij zijn. Eventueel 
aanwezige waslagen verwijderen. Rubberpakkingen, siliconen verwijderen of afplakken. Maskering goed 
omroeren. Proeflaag aanbrengen.  

Spuiten met aircoat: 

Spuitdruk 80 - 130 bar 

Luchtdruk 2 - 3 bar 

Sproeierdop 0,009 - 0,011 inch 

Alle vereiste voorzorgen nemen en persoonlijke veiligheidsmaatregelen treffen 

om zich te beschermen tegen eventuele risico’s van explosie.   

Om te spuiten maximaal 10 % met verdunner 722 verdunnen.  

Laagopbouw: 

1e laag met schellak. Na een droogtijd van 24 uur kan een 2e laag met schellakmaskering 720 worden 
aangebracht.  

Nabehandeling: 

Glansgraad - vermindering door nabehandeling met Ultranature  hout lazuren mogelijk. Witte oppervlakten 
worden door het nabewerken met Ultranature muur en plafond verf bereikt. Voor een verlakte oppervlakte 
kan Ultranature lakverf worden gebruikt. In alle gevallen is een nabehandeling pas mogelijk als de 
definitieve hardheid van de laag bereikt is.  

Reinigen en onderhouden: 
Stof verwijderen met een droge doek. Als de oppervlakte mat wordt, met Ultranature onderhoudsolie 
inwrijven en na een uur opnieuw polijsten. Niet met zeep of ander poetsproducten reinigen. Geen 
microvezels of degelijke gebruiken. 
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Gomlak - Schellak 

Aanwijzingen: 

Het drogen gebeurt heel snel, daarom moet er snel worden gewerkt.  
Bij het gebruik van een spuit de niet te maskeren vlakken goed afplakken.  
Bij hoge luchtvochtigheid (> 65 % rel. luchtvochtigheid en temperatuur < 18 °C) risico 

op witachtig opdrogen. Deze laag moet worden afgeslepen.  

Bij belasting met schadelijke stoffen raden we aan om alle oppervlakten in de ruimte, als ook het meubilair 

met een geschikte industriële stofzuiger te reinigen. Daarna moeten alle vochtig bewerkte oppervlakten met 

een sodaoplossing (0,5 %) met extra afwasmiddel worden gereinigd. De kamer moet meermaals per dag 

worden geventileerd.  

De informatie en aanwijzingen van het technische gegevensblad zijn bindend. Indien van deze 
voorschriften moet worden afgeweken, moet op voorhand overleg worden gepleegd met de 
gebruikstechnische afdeling van de firma Reincke Naturfarben GmbH. De algemene regels van de 
bouwtechniek moeten worden nageleefd. Met het verschijnen van dit gegevensblad verliest alle 
bestaande informatie haar geldigheid.  

Ultranature 
Reincke Naturfarben GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 4 
21614 Buxtehude 

Telefoon: 04161 / 87549   
Fax:   04161 / 78369        Staat: december 2009 
www.ultranature.de 


