
Produktdatablad

Floor Varnish 25

Egenskaber
Halvmat PU-forstærket acrylgulvlak. Fyldig med flot sammenflydning,
ekstra slidstærk og ridsefast.

Anvendelse

Til alle træsorter i opholdsrum, gangarealer, entre, trapperum, kontor og køkken.
Underlaget skal være behandlet med grundlak eller tidligere lakkeret.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Uensartet eller løstsiddende lak og maling totalafrenses til rent træ ved slibning.
Ubehandlet træ grundes med Floor Primer.
Eksisterende lak rengøres for smuds, snavs, fedt og voks med Wood Cleaner.
Matslib, men undgå gennemslibning.
Støvsug og tør efter med en hårdt opvredet klud.
Optimal slidstyrke opnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring

Pensel eller rulle. 
Afstem valg af værktøj med krav til finish. 
Påfør ensartet vådt i vådt i træets længderetning, undgå overlap og laksøer. 
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.
Forskel i overfladestruktur kan resultere i glansafvigelse.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet. 
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning. 
Trægulve skal være i balancefugt ved behandling.
Vedhæftning kontrolleres ved at føre en mønt vinkelret mod den lakkerede overflade med fast tryk.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ultramat, farveløs, ekstra slidstærk, robust og ridsefast. 
Fyldig finish med optimal sammenflydning.
Tåler almindelig tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med universal rengøringsmiddel og opvredet klud. 
Spærrer ikke eventuel misfarvning fra træets indhold af lignin eller garvesyre.
Belast overfladen med forsigtighed til lakken er fuldt gennemhærdet.
Overfladen kan tages i brug efter 24 timer.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale
genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende
maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.



Produkttype [9]

Glans 25;Halvmat

Massefylde (kg/l) 1.03

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 8

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 3

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) 28

Fortynding Skal ikke fortyndes, kan ikke tones

Rengøring af værktøj m.v. Vand

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
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