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BIOFA AQUADUR Plus 
Dek- en kleurlak voor buiten; zijdeglanzend, oplosmiddelvrij 
Art. nr. 5122 wit  
Art. nr. 5123 gekleurd 
 
Eigenschappen  
Waterverdunbare, resistente en waterafstotende 
lak op basis van natuurlijke grondstoffen voor 
buitenshuis. Heeft een zeer goed dekkend ver-
mogen en hechting en een hoge blijvende elasti-
citeit. Voldoet aan de norm EN 71, deel 3 (veilig-
heid van kinderspeelgoed) evenals DIN 53160 
(bestandheid tegen zweet en speeksel). De lak is 
geschikt voor alle houten bouwelementen bui-
tenshuis zoals ramen, deuren, leuningen, gara-
gedeuren, houten gevelbekleding, enz. Metalen 
ondergronden moeten eerst passend worden 
voorbehandeld. 
Opgelet! BIOFA producten voor buitenshuis 
werken de bouwkundige houtbescherming af. 
Daarom moet bij de planning en uitvoering reke-
ning worden gehouden met de constructieve 
houtbescherming (DIN 68800-2(4)). Horizontale 
oppervlakken met stilstaand water moeten wor-
den vermeden. Verticaal staande houten elemen-
ten moeten onderaan worden afgesloten, zodat 
er geen water kan opstijgen.  
 
Samenstelling  
Water, plantaardig bindmiddel op basis van zon-
nebloemolie en ricinusolie, titaandioxide, krijt, 
polyvalente alcohol, matteermiddel, pigmenten 
volgens de tint, talk, emulgator, bevochtigings-
middel, verdikkingsmiddel, ontschuimer, zink- en 
ijzerdrogers, oppervlakte-additief. 
 
Toepassing: 
1. Voorbehandeling  
De ondergrond moet droog (houtvochtigheid van 
max. 12%), zuiver, draagvast en vetvrij zijn. Ou-
de loszittende verflagen verwijderen. Intacte la-
gen mat schuren. Randen goed afronden. Looi-
zuurhoudend hout (bv. eikenhout) of tropisch 
hout (bv. framiré) vóór de eerste behandeling 
grondig afwassen met terpentijnvervanger of 
spiritus en goed laten drogen. Eindschuren vanaf 
P 120.  
 
 

 
2. Grondlaag  
Op onbehandelde houten oppervlakken eerst een 
laag BIOFA Voorlak AQUA 1211 aanbrengen en 
op corrosiegevoelige metalen onderdelen, zinken 
en verzinkte oppervlakken een geschikte roest-
werende verf. Na volledig drogen schuren met P 
180-220.  
 
3. Tussen- en eindlaag  
De lak goed oproeren. Kan indien nodig met 3-
5% water verdund worden. Daarna met een bor-
stel of rol twee lagen (70-80 µm natte laagdikte 
per laag) aanbrengen. Alleen zachte, langharige, 
gespleten acryllakborstels of fijnporige schuimrol-
len of schuimvlokrollen gebruiken. Tussen de 
lagen tussentijds schuren met korrel P 220.  
Voor gebruik in een spuitapparaat de lak met 5-
10% water verdunnen en de spuitparameters 
zoals druk, spuitkopdiameter, enz. aan het betref-
fende spuit- en procestype aanpassen. 
 
Belangrijk: Voorafgaande testen uitvoeren! 
Verpakkingen uit verschillende partijen men-
gen vóór het aanbrengen! Voor en tijdens het 
werk regelmatig grondig oproeren. Bij de toe-
passing en het drogen van de producten bin-
nenshuis moet voor een optimale circulatie 
van verse lucht worden gezorgd! Niet gebrui-
ken onder 12°C en bij een luchtvochtigheid 
van meer dan 80%! Tijdens pauzes het ge-
reedschap in de lak laten staan. Niet uitspoe-
len of in water zetten.  
 
3. Reiniging van het materiaal  
Onmiddellijk na gebruik uitwassen met BIOFA 
Borstelreiniger 0600 en water.   
Gedroogde borstels of rollen minstens 24 uur in 
de borstelreiniger laten staan. 
 
Droogtijd  
Stofdroog na 6-8 uur, schuurbaar en overschil-
derbaar na 16-24 uur (20 °C/50-55% relatieve 
luchtvochtigheid). Na 7 dagen is de lak doorge-
droogd. 
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Bij te dikke lagen, ongunstige klimatologische 
omstandigheden en bij looizuurhoudend hout (bv. 
eik, kastanje enz.) en tropisch hout moet een 
langere droogtijd worden verwacht. 
 
Verbruik/rendement per toepassing  
Verven/rollen: ca. 40-60 ml/m² of 16 -25 m²/l. 
 
Bewaring  
Koel maar vorstvrij, droog en goed afgesloten 
bewaren. Bij velvorming het vel verwijderen en 
de lak eventueel zeven! 
 
Verpakking 
1 l / 2,5 l / 5 l aan de binnenkant gelakt blik 
 
Veiligheidsinstructies 
Opgelet! Met het product doordrenkte doeken, 
kleding en dergelijke wassen en uitgevouwen 
laten drogen op een niet-brandbare ondergrond 
of hermetisch afgesloten in een blik bewaren 
(risico van zelfontbranding door drogende 
oliën!). 
Buiten het bereik van kinderen houden.  
Ogen en huid beschermen tegen contact. Bij 
contact met de ogen of huid meteen grondig 
spoelen met water. Spuitnevel niet inademen en 
een geschikte ademhalingsbescherming (combi-
natiefilter A2/P2) dragen. Tijdens het aanbrengen 
en drogen voor een goede verluchting zorgen. 
Niet in de bodem, waterlopen of de riolering laten 
komen. Bij schuren een fijnstofmasker (P2) dra-
gen. Een typische geur van de natuurlijke grond-
stoffen is mogelijk!  
Het veiligheidsinformatieblad voor professionele 
gebruikers is verkrijgbaar op aanvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recyclage  
Vloeibare productresten en verpakkingen die niet 
geleegd en gereinigd zijn, moeten worden inge-
leverd op het inzamelpunt voor gebruikte ver-
ven/lakken of in overeenstemming met de loka-
le/nationale wettelijke voorschriften worden afge-
voerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte 
werkmaterialen kunnen na het drogen met het 
huishoudelijk afval worden afgevoerd. 
Alleen volledig geleegde en gereinigde verpak-
kingen mogen worden gerecycleerd.  
 
AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstof-
fenlijst: 08 01 12 
 
 
VOC-aanduiding conform de Decopaint-
richtlijn en ChemVOCFarbV: 
EU-grenswaarde (cat. A/d): 130 g/l (2010)  
5122, 5123 bevatten max. 60 g/l VOC. 
 
GISCODE: BSW30 
 
 
 
 


