LACKA MATT

Det här är en golvlack som används på parkett
och trägolv samt på golvytor målade med Entré
Golvfärg där en matt slitstark yta önskas. Den är
vattenburen, torkar snabbt och passar för bostadsutrymmen som utsätts för hårt slitage.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
OLACKADE OCH RENSLIPADE GOLV dammar du av
väl.
LACKADE GOLV (även nya fabrikslackade) slipar du
och dammar av väl.
RESTER AV POLISH OCH FETT tvättar du noggrant
bort med Delﬁn Allrent. Använd sparsamt med
vatten för att skona trägolvet.
OMSKAKAS! Låt lacken vila tills luftblåsorna försvunnnit innan du påbörjar lackningen.
LACKA
TRÄ/PARKETTGOLV Lacka ﬂödigt 2-3 gånger. Använd
parkettpensel, spackel, golvlacksspridare eller mohairrulle. Vid tidigare obehandlade trägolv, tänk på
att noggrant slipa ned träﬁberresning efter första
lackningen. Mellan varje strykning låter du lacken
torka 4-6 timmar och slipar lätt mellan varje skikt för
bästa slutresultat.
MÅLADE GOLV, EJ TRÄGOLV Nymålade ytor skall ha
torkat minst ett dygn innan du lackar. Lacka 1-2
gånger.
Om du lackar med ﬂingor: Stryk ett skikt och fördela
ﬂingorna i den våta lacken. Kasta ﬂingorna högt över
golvet för att få en jämn fördelning. När ytan är torr
borstar du den med en hård borste för att få bort
lösa ﬂingor. Stryk sedan 1-2 gånger med lacken.
Normalt kan du möblera efter 1-2 dygn, men det är
bra att vänta med tyngre möbler och mattor i upp
till en vecka då lacken uppnått maximal hårdhet.

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

Lackning av golv inomhus
Akrylat/Uretan
Skall normalt ej spädas
Parkettpensel, spackel, lackspridare,
mohairrulle
Vatten eller Penseltvätt
Matt
8-10m2
Lägst +18°C
Klibbfri 1 tim.
Övermålningsbar 4-6 tim.
Gränsvärde (Kat A/i):140 g/l (2010)
Produktens VOC:<140 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT
För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer
och hemsida.
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Ta bort mesta möjliga lack 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.
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