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Produktbeskrivelse
Original Panellakk Blank er en vanntynnbar, lysekte
panellakk for innendørs lakkering av tre, f.eks. tak- og
veggpanel, listverk, karmer mm. Original Panellakk Blank
har god bestandighet mot vann, fett og
husholdningskjemikalier, samt et innebygget filter som
effektivt hindrer treet fra å gulne. For bruksflater, som
kjøkkenbenker og lignende, anbefales Original Møbellakk.
Behandling
Original Panellakk Blank røres godt om før bruk.
Overflaten skal være ren og tørr. Ubehandlet, nytt treverk
lakkes 2-3 ganger, avhengig av treverkets sugeevne. Slip
lett med et fint slipepapir mellom strøkene. Tidligere
lakkert tre rengjøres med Original Forvask. Blanke flater
mattes ned. Påfør 1-2 strøk med Original Panellakk Blank.
Lakker aldri når temperaturen er under +5°C.
Helse og Miljø
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med
varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å
arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig
verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se
informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen
åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter
maling. Flytende malingrester og såpevann må
ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste
miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.
Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryllateks
Glans: Blank 70
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 2 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-12 m2/l
Emballasje: 1 l og 2,5 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/e) 130 g/l. Inneh. maks 3 g/l
Miljø
Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor
mye du trenger. Ta vare på reste,r slik at
du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke
disse minsker du produktets
miljøpåvirkning.

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00
Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks.
påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at
siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er
varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.
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