Ädel Blank Trälack

Ädel Blank Trälack är en vattenavvisande, fyllig,
blank och lättstruken lack för hårda träslag
utomhus. Den är mycket lämplig för dörrar,
möbler och båtsnickerier i hårda träslag som t ex
teak, ek m fl. Ädel Blank Trälack går även att
använda på liggande ytor, som skyddas av tak, t
ex altaner och trappor i trä. Ädel Blank Trälackär
svagt brunpigmenterad.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
- Ohyvlat trä 5m², hyvlat trä 10m²

GLANS
Blank

VERKTYG
Pensel

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 12 timmar. Övermålningsbar efter 24
timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Rengör verktygen med vatten.

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC <
130 g/l.
För aktuell uppdatering: www.alcro.se
Förvaras frostfritt
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Förberedelse av ytor
TIDIGARE BEHANDLADE YTOR tvättar du med Trallrent.
Skölj noga med vatten. Låt ytorna torka ordentligt. Vissa
släta ytor kan behöva en slipning efter tvätten. Slipa och
skrapa grånat eller väderslitet virke till friskt trävirke.

Måla
För bästa slutresultat använd en mjuk syntetisk flat
lackpensel.
Nytt eller renskrapat trä stryker du flödigt minst tre gånger
med Ädel Blank Trälack. Slipa av ytan med fint slippapper
(grovlek 240) eller fin slipsvamp mellan strykningarna.
Undvik uppehåll i målningen på sammanhängande ytor, så
att inte kulörstarkare skarvar (överlapp) uppstår.

Viktigt
Lacka inte vid risk för regn eller dagg inom ca 12 timmar från
målningens avslutande.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester
och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på
krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de
många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i
strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan
anmälan.
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Besök www.alcro.se för mer information.

