Lacka Blank

Ger en fin blank lackerad yta
Passar utrymmen som utsätts för normalt slitage
Torkar snabbt

Lacka Blank är en golvlack som används på
parkett och trägolv där en blank slitstark yta
önskas. Den är vattenburen, torkar snabbt och
passar för bostadsutrymmen som utsätts för
normalt slitage.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

GLANS
Blank

VERKTYG
Mohairroller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +15°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Rengör verktygen med vatten.

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC <
140 g/l.
För aktuell uppdatering: www.alcro.se
Förvaras frostfritt
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och vaxborttagning samt slipning med fingraderat
slippapper.

Förberedelse av ytor
OLACKADE OCH RENSLIPADE GOLV dammar du av väl.
Grunda med en strykning Lacka Blank och slipa noggrant
ned träfiberresning med slippapper 120–150.

Viktigt
Ytan är klar att användas efter 12 timmar, men det är bra att
vänta med att möblera med tyngre möbler och mattor i
upp till en vecka då lacken uppnått maximal hårdhet.

LACKADE GOLV (även nya fabrikslackade) slipar du med
slippapper 180–240 och dammar av väl.
RESTER AV POLISH OCH FETT tvättar du noggrant bort
med Alcro Målartvätt. Använd sparsamt med vatten för att
skona trägolvet. Låt golvet torka innan vidare behandling
påbörjas.

Besök www.alcro.se för mer information.

Måla
OMSKAKAS! Låt lacken vila tills luftblåsorna försvunnnit
innan du påbörjar lackningen.
Lacka flödigt 2 gånger. Använd parkettpensel eller
golvlacksspridare. Mellan strykningarna låter du lacken
torka cirka 3 timmar och slipar sedan lätt med slippapper
180–240 för bästa slutresultat.
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.

Skötselråd
Var försiktig med det nylackade golvet. Möblering kan
normalt ske efter 1–2 dygn. Med tunga möbler är det en
fördel att vänta ca 1 vecka, då lacken först efter denna tid
erhåller maximal hårdhet. Vid starkare slitage använd polish
eller vax (tänk på att ta bort polish och vax regelbundet).
Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.
Normal rengöring: Till den dagliga rengöringen av golvet
rekommenderas dammsugning eller torrmoppning. Vid
våttorkning ska en väl urvriden trasa användas.
Rengöringsmedlet ska motsvara allrengöringsmedel som
inte innehåller lösningsmedel.

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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Kompletterande behandling: Omlackering efter polish-

