MÖBELLASYR DEKORFÄRG TRÄ OCH METALL

Det här är en lasyr för målning inomhus av möbler, snickerier m m. Den ger dig möjlighet att
skapa klassiska ådringseffekter och andra mönster och den används normalt ovanpå Servalac
Aqua Täckfärg. Lasyren blandas till valfri kulör.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.
Skrapa och borsta.
TIDIGARE MÅLADE YTOR sprutar du med Målartvätt
och låt skummet verka i några minuter, torka sedan
av ytan med fuktig trasa av microﬁbermaterial. Ytor
som är blanka efter att du tvättat dem slipar du
matta. Måla med Servalac Aqua Täckfärg, vänta till
nästa dag, slipa lätt och måla en gång till.
FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR slipar du
noga med ﬁnt sandpapper innan du målar med Servalac Aqua Täckfärg.
HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Snickerispackel och slipar lätt innan du målar med Servalac
Aqua Täckfärg.
NYTT OCH RENSKRAPAT TRÄ fuktar du med vatten.
När ytan torkat slipar du av träﬁberresningen. Måla
med Servalac Aqua Täckfärg, vänta till nästa dag,
slipa lätt och måla en gång till.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNING
BINDEMEDEL
SPÄDES MED
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
GLANS
1 LITER RÄCKER TILL
MÅLNINGSTEMPERATUR
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET
VOC

Lasering och ådring av trä och
metall inomhus.
Akrylat
Vatten
Pensel
Vatten eller Penseltvätt
Glansfri
ca 15m2
Lägst +8°C
Klibbfri ca 10 tim.
Övermålningsbar ca 24 tim.
Gränsvärde (Kat A/l):200 g/l (2010)
Produktens VOC:<200 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT
(moddlare) i samma riktning som du strukit grundfärgen. Paneler stryker du i längdrikningen utan avbrott
i penselrörelsen. Ådringseffekten bestäms av styvheten i penselns borst och hur lasyren stryks ut. Få
penseldrag ger glesare, kraftigare ådringseffekt,
många penseldrag ger en tätare, mjukare effetkt.
OBS! Öva först på en mindre yta. Efter ca 10 minuter
har lasyren torkat på ytan. Innan dess kan du gå tillbaka och släta ut lasyren, eller torka bort den med
en fuktig trasa. Ytor som tvättas ofta och som utsätts för slitage, t ex köksluckor, bord och stolar,
stryker du efter 24 timmar i två tunna skikt med Klar
Trälack. Lasering i ﬂera skikt rekommenderas inte.

YTOR I DÅLIGT SKICK grundmålar du med Servalac
Aqua Grundfärg innan du målar med Servalac Aqua
Täckfärg.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer
och hemsida.

NÄR DU MÅLAR MED SERVALAC AQUA: Stryk färgen
i samma riktning som du planerar att stryka lasyren.
Låt torka i ett dygn innan du laserar. Slipa lätt med
400-papper. Välj gärna en ljusare kulör på Servalac
Aqua än på lasyren.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen
före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut
i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl
tömda emballage lämnas till återvinningsstationer
eller -centraler.

LASERA
Applicera Möbellasyr med Servalacpensel jämnt över
ytan. Stryk sedan ut med en bred, styv pensel
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