
Vara Data Sheet

DETALE CPH er einstök vörulína sem ætluð eru til skrauts sem er hægt að
gera virkilega öðruvísi hluti með. Litirnir og áferðirnar eru innblásin af skandinavískri hönnun og hefð og
fyrirmyndin er breytileiki náttúrunnar. Vörurnar henta bæði fagmönnum og þeim sem vilja gera hlutina
sjálfir.

Vörulýsing
Hálfgljáandi, öflugt, PU-styrkt akrýllakk. Mælt með þessu fyrir undirlag sem hefur verið meðhöndlað með
KABRIC Floor sem þarf að standa undir meðalmiklum virknikröfum, smávægilegri umferð gangandi
vegfarenda, sliti í tengslum við notkun og minniháttar óhreinindum. Undirstrikar útlit og áferð yfirborðsins.

PU-styrkt akrýllakk

Sterkt

Hálfgljáandi

Notkunarmöguleikar

Borðstofur, eldhús og önnur slík sameiginleg rými sem ekki verða fyrir vatnsálagi.
Notað á undirlag sem hefur verið meðhöndlað með KABRIC Floor.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

Meðhöndlun

Ryksugið og þurrkið vandlega með undinni tusku.
Berið þrjár umferðir af KABRIC Floor Strongcoat Silk með pensli og/eða rúllu.

Notkun

Pensill eða rúlla. 
Ákveðið hvernig borið er á út frá þeirri áferð sem óskað er eftir. 
Slökkvið á gólfhita á meðan á meðhöndlun stendur.
Eftir meðhöndlun skal hækka gólfhitann í þrepum.
Berið jafnt á, blautt á blautt og gætið þess að það skarist ekki né að pollar af lakki myndist. 
Ávallt skal nota sama lotunúmer á samliggjandi/samfellt yfirborð.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins. 
Hindra þarf rakaþéttingu við þurrkun/hörðnun.
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla hörðnun og lengir tíma á milli umferða.
Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið. 
Ávallt skal gera prufu á fleti til að sjá viðloðun og útkomu.



Eðlisþyngd (kg/l) 1.03

Efnisnotkun (m²/ltr.) 12

Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun Min. +10°C

Loftraki Hám. loftraki 80% RH.

Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar) 1

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 2

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 7

Þrif á verkfærum o.s.frv. Vatn

Væntanleg útkoma

Hálfgljáandi, slitsterkt, rispuþolið yfirborð með eiginleika sem hrinda frá sér óhreinindum. 
Djúp áferð með hámarkssamloðun.
Þolir hreinsun, þar á meðal blettahreinsun með hreinsiefni sem er ekki slípiefni pH ˃ 2 < 9, vatn, bursti og klútur.
Breytingar á lokaútkomu sökum raka í undirlaginu getur myndað sýnileg för í lokaáferðinni.
Varist að setja hluti á yfirborðið áður en lakkið er að fullu harðnað.
Yfirborðið þolir létta notkun eftir 24 tíma.

ábendingar

Settu filttappa á húsgögn til að lágmarka för og rispur.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum áður en þú þværð þau. 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

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

Tæknilegar upplýsingar

Núverandi TDS útgáfa
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