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Produktbeskrivning
Original Parkettlack Matt är en vattenburen 1-komponent,
luktsvag lack för parkett- och trägolv. Den är även
lämplig till obehandlad kork, trätrappor, invändiga
snickerier m.m. Original Parkettlack Matt ger en slitstark
yta.
Behandling på olackerade golv
Slipa ytan ren från smuts och ojämnheter. Dammsug
golvet väl. Golvet ska vara torrt (5-15 % fuktkvot). Stryk
ut lacken tunt med pensel eller roller. Efter torkning (ca 1
tim) när ytan åter har en jämn färgton, mellanslipa ytan
lätt för hand med slippapper 150 och dammsug.
Topplackering görs med Original Parkettlack Matt som
stryks ut med pensel eller roller. Vid behov t.ex på mjuka
träslag som furu, gran och bok, görs ytterligare en
topplackering. Brunbok, Diamantfuru och Donauek skall
ej lackeras med Original Parkettlack Matt.
OBS! Oljerika träslag som t.ex teak, måste behandlas
omgående efter renslipning. Vid lackering i samband
med bets eller lasurbehandling, kontakta Nordsjö för
konsultation.
Behandling på lackerade golv
Rengör golvet med ett grovrengöringsmedel så att det
blir fritt från smuts och fett. Tvätta golvet med ättikssurt
vatten (3dl 24%-ig ättiksprit till 8-10L vatten). Slipa med
120-150 slippapper så att ytan mattas och dammsug
noga. Lackera golvet 1-2 gånger med Original
Parkettlack Matt. Inflyttning av möbler kan ske efter 1
dygn, mattor efter 1 vecka.
Lackera ej när yttemperaturen är under +10 ºC.

Teknisk data
Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Polyuretan/Akrylatdispersion
Glans: Matt 10
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 1 timme,
Övermålningsbar 8 timmar, Inflyttningstorr
ca 24 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF
optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pense, Roller (filt)
Färgåtgång: 6-10 m2/lit
Förpackning: 1, 2,5 och 5 liter
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/i)140g/l Innehåller Max
90g/l

Hälsa och Miljö
Färgskikt kan vid slipning eller behandling med
värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor.
Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig
skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig
ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen
innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående
efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej
hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.
Tomemballage lämnas för återvinning.
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