KLAR TRÄLACK MATT

Det här är en mycket ljus, matt och klar lack för
trärena, tidigare klarlackade och lackfärgsmålade
träytor inomhus. Den torkar snabbt och ger en
hård, tålig yta. Klar Trälack passar inte för stabiliserad brunbok, vaxade eller oljade ytor.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
TRÄRENA YTOR som inte kräver perfekt ﬁnish dammar du bara av innan du lackar. Vid höga krav på ﬁnish, på tex en bordsskiva, väter du först ytan med
vatten. När ytan torkat slipar du ner ﬁberresningen i
ﬁberriktningen med slippapper 180-240 och dammar
sedan av.
FETA TRÄSLAG som t ex teak och jakaranda tvättar
du först med Standardförtunning innan du slipar och
dammar av.
TIDIGARE LACKADE YTOR slipar du med slippapper
180-240 och dammar sedan av.

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

Klarlackning av ytor inomhus
Akrylat
Vatten
Pensel
Vatten eller Penseltvätt
Matt 10 glansenheter
8-12m2
Lägst +10°C
Klibbfri ca 2 tim.
Övermålningsbar ca 16 tim.
Gränsvärde (Kat A/e):130 g/l (2010)
Produktens VOC:<130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT
i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl
tömda emballage lämnas till återvinningsstationer
eller -centraler.

PÅ BETSADE YTOR utjämnas betsen med trasa eller
svamp tills ytan är nästan torr, vänta 6 timmar innan
överlackning. Vita och ljusa kulörer kan missfärgas av
hartsrikt trä.
LACKA
OBS! Rör om lacken väl från botten före användning.
Lacka ytan 2-3 gånger för bästa resultat. Mellanslipa
efter första strykningen. Låt torka ca 16 timmar
mellan strykningarna och damma av innan du lackar
igen. Lacken är vit och mjölkaktig vid applicering,
klarnar och blir helt transparent när den torkat. Arbeta inte med lacken vid lägre temperatur än +10°C.
Full hårdhet och slitstyrka har den lackade ytan efter
ungefär 1 vecka.
För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer
och hemmsida.
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen
före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut
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