
 

Basisgrondlak 
 

Pall-X 325 

Toepassingen: 
 

Watergedragen 1 component grondlak ter voorbereiding van 
het aflakken van de parketvloer. 
 
Geschikt o.a. voor de oppervlaktebehandeling van: 

 geschuurde parket- en houtenvloeren  

 volledig geschuurd parket 

 massieve planken 

 parket op vloerverwarming  

 tapis parketvloeren 
 

Eigenschappen / Productvoordelen: 
 

Watergedragen 1 component grondlak, aan te brengen met 
roller of spaan, met een helder en gelijkmatig resultaat. Grote 
betrouwbaarheid voor sterk zuigende houtsoorten. 

 Gebruiksklaar 

 Gemakkelijk te verwerken 

 Goed vulvermogen 

 Geeft egaal uiterlijk 

 Minimale kantverlijming 

 Geen kleurverdieping  
 

Technische gegevens: 
 

Verpakking:    Kunststofcan   
Grootte:    5 liter   
Houdbaarheid:    ca. 12 maanden   
Kleur:     wit   
Verbruik:    ca. 100 – 120 ml/m2 bij 1 rollaag   

ca. 60 ml/m2 bij 2 x spanen   
Verwerkingstemperatuur:   18 – 25 °C   
Stofdroog:    na ca.  90 minuten* rollen   

na ca.  45 minuten* spanen   
Overlakbaar:    na ca. 120 minuten* rollen   

na ca.  60 minuten* spanen 
   * Bij 20°C en 65% luchtvochtigheid.  
 

 

Watergedragen 1 component grondlak (te spanen en te rollen) voor sterk zuigende parketsoorten 

 

Richtlijn: 
 
Bij uitstek te gebruiken op lichte houtsoorten. 

 



 

 

 

Pall-X 325 

Voorbereiding van de ondergrond: 

De eerste schuurgang uitvoeren  met de bandschuurmachine, korrel 
36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens 
kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pallmann PALL-X KITT 
gekit worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 
100 (bandschuurmachine) geschuurd. De laatste schuurgang wordt 
met Pallmann schuurpapier korrel 120(éénschijfsmachine of 
bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na 
de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en 
vuil.  

Verwerking: 
 

1. De verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten 
komen en goed schudden. Vervolgens de inhoud in een 
schone emmer overgieten.  

2. Een laag Pall-X 325 met de Pallmann lakroller (microvezel 
25 cm) gelijkmatig en vol op de ondergrond aanbrengen. 
Wordt de grondlak met een spaan opgebracht, dan 
tenminste 2 lagen kruislings spanen, waarbij spaanstrepen 
en overlappingen moeten worden vermeden.  

3. Het gegronde oppervlak is overlakbaar: na ca. 120 minuten 
met de roller aangebracht, na ca. 60 minuten met de spaan 
opgebracht.  

4. De grondlak moet dezelfde dag worden voorzien van de 
eerste aflaklaag.  

5. Gereedschappen na gebruik met water schoonmaken.  
 
  
 

 

 
 

Belangrijk: 
 

 De originele verpakking is bij droge opslag 
ten minste 12 maanden te bewaren. Tegen 
vorst beschermen en niet boven de 40 °C 
laten komen. Aangebroken verpakkingen 
goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.  

 Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, 
relatieve luchtvochtigheid tussen de 35 % en 
65 %. Lagere temperaturen en hoge lucht-
vochtigheid verlengen; hoge temperaturen en 
lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.  

 Bij de niet standaard parkethoutsoorten 
(exoten) gelieve technisch advies in te 
winnen.   

 De grondlak moet dezelfde dag worden 
voorzien van de eerste aflaklaag.  

 De grondlak mag niet worden geschuurd.  
 

Werk- en milieubescherming:  
Waterwerende laag, bevat ≤ 5% oplosmiddel. Geschikt als vervanging voor 
parketbehandelingsmiddelen met veel oplosmiddel. Bij de verwerking is gebruik van 
een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te 
bevelen. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/veiligheidsinstructies op het etiket van de 
verpakking, het veiligheidsinformatieblad,en het productinformatieblad.  
 

 

Verwijdering: 

Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in 
riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte 
kunststof verpakkingen kunnen gerecycleerd worden. Verpakkingen met vloeibare 
restinhoud en verzamelde, vloeibare productresten zijn klein chemisch afval. 
Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval.  
Deze gegevens berusten op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. De 
hoeveelheid van de gebruikte materialen evenals de verschillende werkplekken en 
verwerkingsvoorwaarden kunnen door ons echter niet stuk voor stuk 
gecontroleerd of beïnvloed worden. De kwaliteit van uw werk is daarom afhankelijk 
van vaktechnisch inzicht m.b.t. werkplekbeoordeling en productgebruik. In geval 
van twijfel zelf proeven doen of technische advies inwinnen. De legwijze dient te 
geschieden conform de voorschriften van de houtleverancier.  
 
Met het verschijnen van dit productblad verliezen alle eerdere productbladen hun 

geldigheid. 

Unipro bv 
Bouwstraat 18 
Postbus 33 NL | 7480 AA Haaksbergen 
Tel.: 053 - 5737373  
Fax: 053 - 5737333 
E-mail : info@unipro.nl  
Website : www.unipro.nl 
 
 

 
 

02-01-2017/rev.:7 

 

Verbruiksgegevens: 
 

Aanbevolen: 1 x rollen of 2 x spanen:  
 
Methode:   Verbruik per m2:   Aantal m2 per liter:   

1 x rollen   100 – 120 ml/m2     8 – 10 m2   
2 x spanen     60 ml/m2    15 – 17 m2   
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