
                                        

                                        

                                    

Name: Glært ✓

Vara Data Sheet

EP-V glært vatnsþ. Epoxy

Vörulýsing
Háglans tveggja þátta vatnsþynnt glært epoxylakk.

Sérstaklega slitsterkt

Lakka gólf með litaflögum

Andar

Merkingar

Notkunarmöguleikar

Lakka gólf með litaflögum.
Gulnar þegar það er útsett fyrir UV ljósi.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun. 

Meðhöndlun

Áður lökkuð gólf eru þvegin með Grunnhreinsun og slípuð mött.
Ryksugið og þurrkið síðan með vel vafnum klút.
Sækja um 2 sinnum.
Ef liðið hefur meira en sólarhringur milli umferða verður að pússa yfirborðið þar til áferð verður mött.

Notkun

Pensill eða rúlla. 
Val á verkfærum ætti að ráðast af kröfum um endanlegt útlit. 
Berið jafnt blautt í blautt í lengdarstefnu viðarins, forðast skörun og laxaeyjar.
Mikilvægt er að bera lakkið þunnt og jafnt á.
Ef of mikið er borið á er hætta á að raki festist.
Rakauppsöfnun má ekki eiga sér stað á meðan efnið þornar/harðnar.
Gerið ævinlega prufu til að kanna viðloðun og endanlegt útlit.



Gljái Gljáandi;90

Eðlisþyngd (kg/l) 1.07

Þurrefnisinnihald vigt % 47

Þurrefnisinnihald rúmmál % 44

Blöndunarhlutfall 1:1

Efnisnotkun (m²/ltr.) 8

Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun Min. +15°C

Loftraki Hám. loftraki 80% RH.

Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar) 6

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 24

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 7

[wetgoodTDSUsageTime] 4

þynning Vatn

Þrif á verkfærum o.s.frv. Vatn

Væntanleg útkoma

Glansandi, litlaus, sérstaklega endingargott, öflugt og þola yfirborð.
Kemur ekki í veg fyrir hugsanlega mislitun vegna lignín- eða tannínsýruinnihalds í viðnum.
Varist að setja hluti á yfirborðið áður en lakkið er að fullu hörðnuð.
Nota má yfirborðið eftir 24 klst.

Athugið!

Tryggið góða loftræstingu svo vatnið gufi upp áður en málningin harðnar.
Við raka yfir 85% getur myndast dauft og ójafnt yfirborð.
Lestu og fylgdu öryggisreglunum vandlega.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum og þrífið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll
heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt
magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka
þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Tæknilegar upplýsingar

Núverandi TDS útgáfa

febrúar 2023

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2022


