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Polyurethaanlak voor gekleurde kurkvloeren. 
Met extra hoge slijt- en krasvastheid. Zeer bestendig 
tegen huishoudchemicaliën, schoenzoolstrepen  
en microkrasjes. Uiterst elastisch, taai en slagvast. 
Opmerkelijk duurzaam en onderhoudsvriendelijk. 
  

 
RIGOSTEP  
C-800 SPECIAL 
 
blank satijn 
 

 
 
Profiel : RigoStep C-800 Special is een waterverdunbare, 1-componentige, zelfvernettende 

polyurethaan kurklak. RigoStep C-800 is reukarm, soepel te verwerken, zeer strak 
vloeiend en snel drogend. De laklaag is zeer elastisch, helder transparant en niet 
vergelend. C-800 Special heeft een hoge bestendigheid tegen huishoudchemicaliën, 
schoenstrepen en microkrassen. Bevat geen isocyanaat. 

 
Toepassing : RigoStep C-800 Blank is zeer slijtvast en geschikt voor kurkvloeren in intensief 

belopen ruimten, zoals in woonruimten, kantoren, winkels en bedrijven. Op naturel 
kurkvloeren RigoStep C-800 Naturel gebruiken. 

 
Eigenschappen 
Natte lak : Dichtheid : 1,02 - 1,04 kg/dm3 
  Viscositeit : 33 - 35 s  (DIN 53211 - Cup  4, 18 °C) 
  pH-waarde : 7,5 - 8 
  Vaste stof : 30 - 32 % 
  VOS-gehalte : 35 g/l 
 
Droge lak  Glans : 35 – 40 % 
  Slijtvastheid SIS : ca. 40 mg (SIS 92.35.09 / 1 kg / 2000 omw., 
     zie RigoStep Infoblad Slijtvastheid ) 
  Slijtvastheid CS 17 : ca. 25 mg (ASTM D4060 / 1 kg / 1000 omw., 
     zie RigoStep Infoblad Slijtvastheid ) 
   Chemische : extra goed (Huishoudelijke chemicaliën en vlekken, 
   bestendigheid   zie RigoStep Infoblad Bestendigheden) 
  Krasvastheid : 350 gr/cm. 
  Slagvastheid : > 40 cm kg 
 
Systeemopbouw : in drie tot vier lagen de hoeveelheid lak opbrengen volgens de bij het type kurk  

behorende lakfactor. Op naturel kurk RigoStep C-800 Naturel gebruiken. Zie voor 
uitgebreide beschrijving en tips de betreffende RigoStep Informatiebladen  

 
Verwerking 
Omstandigheden : waterverdunbare lakken niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden  

+10 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid boven 80%. Zorg voor voldoende 
ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de lak, maar vermijd tocht. 
 

Verdunnen : RigoStep C-800 is gebruiksklaar. De lak niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig  
  afgestemde balans van de lakeigenschappen nadelig beïnvloed wordt.  

 
Ondergrond : de ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van was, vet en kurkstof.  
  Op kurk dat met RigoStep Grondlak is gekleurd is hechting en overlakbaarheid 

gewaarborgd. Op andere (kleur-) lakken dient een proefopstrijkje te worden gemaakt. 
Gereedschap : gebruik alleen roestvast stalen en/of kunststof gereedschap. Bij roller-applicatie  
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een niet-pluizende vachtroller gebruiken. Bij kwastverwerking een voor 
waterverdunbare lakken geschikte kwast gebruiken. Reinig het gereedschap vóór 
aandrogen met ruim water. 

 
Aanbrengen : de lak voor gebruik grondig oproeren. Volle lagen aanbrengen. De lak gelijkmatig over  
  de vloer verdelen en geen plasjes achterlaten.  

 
Voor industriële applicatie met giet-, rol- of spuitapparatuur kunt u advies inwinnen bij 
onze applicatiespecialisten. 

 
Droging :  droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV en normale laagdikte. Een lagere temperatuur  
  en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Altijd pas een volgende laklaag aanbrengen  
  als de vorige laklaag volledig droog is. 
  overlakbaar : 2 – 3 uur 
  licht belastbaar : 12 – 16 uur 
  volledig belastbaar  : 7 dagen 
 
Rendement : 8 - 10 m2/l, sterk afhankelijk van de kurksoort waarop de lak wordt toegepast.  
  Zie onze “Lakstaffel voor kurkvloeren”. 

 
Onderhoud : voor een volledige beschrijving van het onderhoud met de RigoStep 

onderhoudsmiddelen FLOOR POLISH, CLEANGLOSS en STRIP wordt verwezen 
naar de ‘Onderhoudswijzer voor gelakte kurkvloeren volgens DIN 18356’.  

 
Overlakken : zie het RigoStep Informatieblad: ‘Overlakken van bestaande kurkvloeren’ 
 
Levervorm : blank, satijnglans.  
  In 1, 4 en 10 liter emmers van polyethyleen kunststof. 
 
Houdbaarheid : koel, doch vorstvrij bewaard in goed gesloten, originele verpakking, tenminste  

houdbaar tot 6 maanden na productiedatum. Na opening beperkt houdbaar. 
 

Veiligheid : meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlenen aan  
   het Veiligheidsinformatieblad (VIB).  

 
Meer informatie : http://www.ursapaint.nl 
 
Helpdesk : +31 (0) 255-54 84 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit product is niet onderworpen aan de kentekenplicht voor gevaarlijke stoffen en er is geen gevarencode 
voor weg- en railtransport volgens ADR / RID. 
 
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of 
drinken tijdens gebruik. Verfresten en spoelwater niet door de gootsteen afvoeren, maar op daarvoor bestemde 
plaatsen inleveren. 
 
 


