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Produktbeskrivelse
Original Parkettlakk Halvblank er en vanntynnbar,
1-komponentlakk for parkett- og tregulv. Den er også
egnet til bruk på ubehandlet kork, tretrapper og treverk
innendørs. Original Parkettlakk Halvblank er luktsvak og
gir en slitesterk overflate.
Behandling ulakkerte gulv
Slip overflaten ren for smuss og ujevnheter. Støvsug
gulvet godt. Gulvet skal være tørt (5-15 % fuktinnhold).
Stryk lakken tynt ut med pensel eller rull. Etter tørk, når
overflaten igjen har fått en jevn fargetone (ca. 1 time),
mellomslip overflaten lett for hånd med slipepapir 150,
og støvsug. Topplakker med Original Parkettlakk
Halvblank. Ved behov, f.eks. på myke treslag som furu,
gran og bøk, lakker ytterligere 1 gang. Ikke benytt Original
Parkettlakk Halvblank på Brunbøk, Diamant-furu og
Donau-ek. OBS! Oljerike treslag, som f.eks. teak, må
behandles omgående etter rensliping. Skal ikke
pigmenteres. Ved lakkering i sammenheng med beiseller lasurbehandling, kontakt Nordsjö for konsultasjon.
Behandling tidligere lakkerte gulv
Rengjør gulvet med et grovrengjøringsmiddel, slik at det
blir fritt for smuss og fett. Vask gulvet med eddiksurt vann
(3 dl 24% eddiksprit til 8-10 l vann). Slip med 120-150
slipepapir, slik at flaten mattes. Støvsug nøye. Lakker
gulvet 1-2 ganger med Original Parkettlakk Halvblank.
Innflytting av møbler kan skje etter 1 døgn, tepper etter 1
uke. Lakker aldri når temperaturen er under +10° C.

Teknisk data
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Polyuretan/Akryldispersjon
Glans: Halvblank 45
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 8 timer
Overmalbar: 8 timer
Innflyttingsklar: ca. 24 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel og rull (filt)
Forbruk: 6-8 m2/l
Emballasje: 1 l, 2,5 l og 5 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat A/i) 140 g/l. Inneh. maks 95 g/l
Miljø
Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor
mye du trenger. Ta vare på rester slik at
du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke
disse minsker du produktets
miljøpåvirkning.

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
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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