
 
 
 
WOCA Advanced 2K Lak 
 
Advanced 2K lak is een tweecomponenten polyurethaan lak op waterbasis, die geschikt is voor 
alle houten oppervlakken, inclusief eikenhout. De Advanced 2K lak, is bestand tegen water en 
de gebruikelijke huishoudchemicaliën. De lak is eveneens bestand tegen zwarte 
schoenstrepen, wat maakt dat de lak uiterst geschikt is voor commerciële ruimtes (high traffic). 
Advanced 2K lak heeft een hoge weerstand tegen krassen, is uiterst slijtvast, en biedt een 
goede hechting met andere lakken. Het mag toegepast worden in drukbelopen ruimtes zoals in 
scholen, sportzalen, luchthavens, kantoorruimtes, restaurants, dansvloeren, trappen, etc. 
 
1 
Advanced 2K lak is een 2-componenten lak die geactiveerd wordt door toevoeging van de Advanced 
2K verharder. Advanced 2K verharder wordt in een pvc flesje van 100 ml halfvol aangeboden. De 
inhoud wordt opgevuld met water – het flesje sluiten en goed schudden voordat het toegevoegd wordt 
aan de lak. Het is heel belangrijk dat de verharder en lak goed worden gemengd. De verharder wordt 
toegevoegd aan de bus lak en goed opgeschud. (niet roeren) Laat de mengeling gedurende 10 
minuten staan, zodat de verharder kan reageren met de lak. Opgelet: Na toevoeging aan de lak, 
verliest de verharder zijn doeltreffendheid na 4 uur. 
 
2 
Eerder gelakte oppervlakken: 1. Eerder gelakt hout moet eerst gereinigd worden met WOCA 
Intensiefreiniger in een verhouding van 1/10 om vuil, hars-, zeeprestanten te verwijderen. 2. Het te 
behandelen oppervlak altijd uniform opschuren met gaasschuurschijf of Pro Disk K.100. 
 
3 
Onbehandelde oppervlakken: Raadpleeg de toepassingsvoorschriften van WOCA Floor-Primer! 
Het oppervlak goed stofzuigen zodat alle stofdeeltjes zijn weggenomen. Onbehandelde of pas 
geschuurde oppervlakken goed stofzuigen voordat de lak wordt aangebracht. Breng de Advanced 2K 
lak onverdund aan met lakroller (haarlengte 12 mm) of kwast. Laat het oppervlak gedurende ong. 90 
minuten drogen. (indien het oppervlak werd voorbehandeld met WOCA Floor-Primer Wit of Grijs, 
schuur het oppervlak op na de eerste laag Advanced lak met een gaasschuurschijf of Pro Disk G.120 
of paarse schuurpad). Het oppervlak goed stofzuigen zodat alle stofdeeltjes zijn weggenomen. Breng 
een nieuwe laag lak aan. 
 
4 
Opgelet! De wachttijd tussen de 2 lagen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en 
luchtvochtigheid. Het is belangrijk voor zowel het hout als de lak een omgevingstemp. van minstens 
15°C en bij voorkeur 20°C te hebben, en een luchtvochtigheid van ca. 55%. De ruimte moet 
voldoende geventileerd worden, maar voorkom tocht. De afgewerkte vloer kan betreden worden na 
ca. 4 uur en lichte objecten kunnen geplaatst worden na 24 uur. De afgewerkte vloer is volledig slijt –
en krasvast na ongeveer 8 dagen (terugplaatsen karpetten/kleden, etc.) 
Doe altijd een proefstuk om na te gaan of er een goede hechting is tussen het oppervlak en de lak. 
 
Reiniging en onderhoud 
Regelmatige reiniging met WOCA Zeep voor Lak. Om de glans van de toplaag op te frissen kan 
WOCA Polish voor Lak gebruikt worden. Hardnekkige vlekken zoals schoenstrepen kunnen met 
WOCA Super Ontvlekker verwijderd worden. 
 
Verpakking: 5 liter 
Verbruik: 1 liter op 8/12 m2 per laag 


