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Produktbeskrivelse
Original Parketlak mat er en 1-komponent lak til træ- og parket-gulve.
Egner sig desuden til ubehandlet kork, trapper, indvendigt træværk,
mv. Original Parketlak giver en slidstærk overflade.
Behandling
Generelle krav til underlaget: Træet skal være rent, tørt (5-15% fugtindhold), samt være fri for smuds, fedt, voks, sæberester og lignende
gulvplejemidler.
Ubehandlede trægulve:
Nye og ubehandlede gulve grundlakeres med Original Parketlak,
fortyndet med 10% vand. Lakken påføres i et tyndt lag, første gang.
Når lakken er tør, mellemslibes gulvet let med slibepapir korn 150.
Gulvet støvsuges grundigt inden videre lakering.
Der færdiglakeres 2 gange med Original Parketlak.
Tidligere lakerede trægulve
Ved tidligere lakerede gulve skal overfladen være ren og støvfri, samt
fri for smuds, fedt, voks, sæbe og lignende plejemidler. Løst og dårligt
hæftende lak afrenses inden behandling. Lakerede overflader vaskes
med Original Grundrens. Der efterskylles grundigt med rent vand.
Sidste hold skyllevand tilsættes eddikesyre, 3 dl 32% eddikesyre til 10
liter vand. Overfladen matslibes med slibepapir korn 150. Slibestøvet
fjernes vedgrundig støvsugning og aftørring.
Gulvet færdiglakeres 1-2 gange med Original Parketlak.
Efter 24 timer kan gulvet betrædes. Fuldt gennemhærdet efter ca. 7
døgn. Undlad at lakere ved temperaturer under +10 ºC
Bemærkning
Brunbøg, Diamant-fyr og Donau-eg kan ikke lakeres med Original
Parketlak. Olieholdige træsorter som teak og lignende skal lakeres
umiddelbart efter slibning. UV-hærdede gulvlakker (fabrikslakerede)
trægulve, skal total matslibes inden lakering: Herefter udføres der prøvebehandling til kontrol af vedhæftning.
Original Parketlak må ikke overlakeres med opløsningsmiddelholdige
gulvlakker

TEKNISKE DATA
Anvendelsesområde: Indendørs
Bindemiddel: Polyurethan / Akryldispersion
Glans: 10 - mat
Rækkeevne: 6-10 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer
Brugklar: Efter 24 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +10°C. Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, lakerrulle
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: Farveløs
Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 5 liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og
tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt
(kat. A/i): 140 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 90 g/l VOC

Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For
mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.
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