
Vara Data Sheet

Lakkbæs
Flügger Natural Wood vörur eru ætlaðar til umhirðu og viðhalds á
náttúrulegum við. Þær halda viðnum líflegum og vernda hann ásamt því að
viðhalda uppbyggingu og viðarmynstrinu sýnilegu.

Vörulýsing
Svartur Wood Stain til að sameina litun og lakk á viði. Gefur mjög öflugt og
varanlegur yfirborð. Fáanlegt í hálfgljáandi og mat.

Notkunarmöguleikar

Notaðu það innandyra á til dæmis borðplötur, húsgögn og önnur tréhúsgögn.

Undirlag

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

Meðhöndlun

Hreinsið áður lakkað yfirborð með Natural Wood Cleaner.
Áður lakkaðir fletir eru slípaðir þar til þeir eru mattir.
Þurrkaðu með þurrum klút.

Notkun

Pensill eða rúlla. 
Hrærið fyrir og meðan á notkun.
Notaðu Wood Stain tvisvar með 24 tíma millibili.
Sandaðu létt á milli hverrar umsóknar.
Hindra þarf rakaþéttingu við þurrkun/hörðnun.
Prófið alltaf viðloðun og útkomu fyrir upphengingu.

Væntanleg útkoma

Litað yfirborð sem virðist mettuð og samræmda í gljáa og klára.
Yfirborðsþolið fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

Athugið!

Olíumettaðir klútar geta kviknað af sjálfu sér.
Mettað með vatni eða eyðilagt.

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.



Vara [9]

Gljái Matt;Hálf-gljáa

Eðlisþyngd (kg/l) 0.90

Þurrefnisinnihald vigt % 45

Efnisnotkun (m²/ltr.) 10

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

Loftraki Hám. raki 80% RH.

Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar) 12

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 24

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 28

þynning Má ekki þynna

Þrif á verkfærum o.s.frv. Penslahreinsir

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður: Penslun/rúllun: Hlífðargleraugu og hanskar. Pússun: Búnaður til verndar öndunarfærum.

Tæknilegar upplýsingar

Núverandi TDS útgáfa

júlí 2022

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2022


