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1 PRODUCTOMSCHRIJVING 
 
RPF-DCD Transparante deklak is een kleurloze lak ter verbetering van de weerstand tegen vocht.  De RPF-
DCD Transparante deklak heeft geen brandvertragende werking, maar levert een bijdrage aan 
brandvoortplanting en dient altijd in combinatie met RPF-DCD Brandvertragende verf deco T gebruikt te 
worden.  
 
2 MATERIAALOMSCHRIJVING 
 
RPF-DCD Transparante deklak is een oplosmiddelhoudende kleurloze lak ter verbetering van de stof-, plak-, 
en waterbestendigheid. De deklak is geen brandvertragende verf, maar levert een bijdrage aan 
brandvoortplanting. 
 
3 TOEPASSING 
 
RPF-DCD Brandvertragende verf deco T uitermate geschikt voor het brandvertragend maken van hout- en 
houtproducten zoals spaanplaat, multiplex, isolatieboard, deuren en karton, diverse kunststoffen en 
schuimen zoals PE, PP en PS. De verf en deklak zijn uitsluitend geschikt voor binnensituaties en op hout met 
een vochtgehalte minder dan 15%. 
 
Niet geschikt voor gebruik in een zeer vochtige omgeving of op plaatsen waar het product aan grote fysieke 
eisen wordt blootgesteld (vloer of trap). De slijtvastheid van RPF-DCD Brandvertragende verf deco T  en RPF-
DCD Transparante deklak is niet vergelijkbaar met een parketlak; toepassing op vloerdelen wordt afgeraden. 
 
4 VERWERKING 
 
RPF-DCD Transparante deklak wordt gebruiksklaar aangeleverd en kan direct verwerkt worden. 
Het dient wel voor gebruik product geroerd te worden. De deklak is aan te brengen met een kwast of roller 
of airless spuitapparatuur.  
 
5 OPBRENGST 
 
De vereiste opbrengst is 40-50 g/m² op de reeds aangebrachte RPF-DCD Brandwerende verf deco T. 
 
Vlekken of gemorste verf afnemen en schoonmaken met lauw water. Gemorste afdeklak is te verwijderen 
met white spirit. Behandelde oppervlakten kunnen gereinigd worden met een vochtige doek; echter, 
overvloedig afspoelen met water is niet mogelijk. RPF-DCD Brandvertragende verf deco T en de RPF-DCD 
Transparante afdeklak mogen niet onverdund in de bodem, afvoer of riolering geloosd worden. Zie voor 
meer informatie het Veiligheidsinformatieblad. 
 
6 DROOGTIJD  
 
De droogtijden zijn afhankelijk van een aantal factoren: de ondergrond, de applicatiemethode, benodigde 
laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.  
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Als richtlijn is bij 20°C, luchtvochtigheid (60% RV) de verf na 2 uur handdroog en is de verf volledig droog na 
ca 8 uur. De RPF-DCD Transparante deklak kan worden aangebracht na minimaal 4 uur drogen van de verf. 
Vervolgens is de RPF-DCD Transparante deklak na 24 uur handdroog en volledig droog na 48 uur.  
RPF-DCD Transparante deklak kan maximaal 10% verdund worden met terpetine. 
Voor specifieke vragen kunt u met ons contact opnemen. 
 
7 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
 RPF-DCD Brandvertragende verf 

d  T 
RPF-DCD Transparante deklak 

Basis Waterige dispersie Oplosmiddelhoudende hars 

Geur Zwak, karakteristiek Aromatisch 

Dichtheid(ISO 2811, g/cm3) 1.30 ± 5%  0.98 ± 5% 

Vaste stof gehalte(ISO 3251, %) 60.0 ± 3.0% Afhankelijk van glansgraad 

VOS(EU Richtlijn 2004/42/CE) 140(2007)/140(2010) - 35 g/l 600(2007)/500(2010) - 500 g/l 

Vlampunt  > 100°C Ca. 61°C 

Verdunning 10% water Terpetine 
 

 

8 VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 
Zie Veiligheidsinformatieblad. 
 
9 VERPAKKING 
 
RPF-DCD Transparante deklak wordt per 5 en 1 kg geleverd. 
 
10 TRANSPORT EN OPSLAG 
 
Opslag: Vorstvrij in originele verpakking 
Houdbaarheid: In gesloten verpakking tenminste 6 maanden na 
 productiedatum. 
Transport: Ongevaarlijk product, geen specifieke voorschriften. 
 
Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen de 5°C en 30°C. 
 

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder 
kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt 
uitgesloten. 
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