Klar Trälack Halvblank

Hård och tålig klarlack
Ger en klar och halvblank yta
Torkar snabbt

Klar Trälack Halvblank är en mycket ljus,
halvblank 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.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 12 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +10°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Rengör verktygen med vatten.

BINDEMEDEL
Akrylat

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
TRÄRENA YTOR som inte kräver perfekt finish dammar du
bara av innan du lackar. Vid höga krav på finish, som t ex 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.
TIDIGARE LACKADE YTOR slipar du med slippapper 180-240
och dammar sedan av.
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.

Måla
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.
Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg
från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester
skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.
Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt
Full hårdhet och slitstyrka har den lackade ytan efter
ungefär 1 vecka.

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.

