
Decor Klarlakk
Blank

Beckers Decor Klarlakk Blank er en transaprent
klarlakk til møbler, paneler, lister og dører og
andre treflater innendørs. Lakken passer også til
å beskytte beisete flater, ådring eller
marmorering. Med Decor Klarlakk Blank får du
en lekker, hard og slitesterk blank overflate. 

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 12 m²/l

GLANS
Blank

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 10 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 16 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktets VOC <
130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Gir en hard og motstandsdyktig overflate
Kan brukes som topplakk på beisede flater, ådringer og marmoreringer
Gir et vakkert, blankt sluttresultat
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Forberedelse av overflaten
Forsikre deg om at overflatene er rene og støvfrie.
Tidligere malte treflater skal slipes og avstøves.
Påført trebeis skal tørkes av med en klut eller svamp til
overflaten er nesten tørr. Vent 6 timer, slip deretter
eventuelle fiberreisinger og lakker med Decor Klarlack.

Påføring
Påfør Decor Klarlakk tynt med en ny filtrulle og ved
behov, etterstryk med en pensel/fordriver.
Overflater utsatt for mye slitasje, lakk to ganger med en
natt tørk mellom behandlingene.Påfør andre strøk med
med lett sliping mellom. 

Lakken er hvit/melkaktig ved påføring, klarner og blir
helt transparent når den er tørr.

Når du er ferdig med å male
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares
stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra
verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke
helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og
rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig
Rør godt før og under bruk.

Alkyd- og linoljebaserte malinger kan gulne hvis de
overlakkes med vanntynnet klarlakk.

Ikke behandle voksede eller oljede overflater med Decor
Klarlack.

Unngå å lakkere hvis overflaten er kaldere enn + 10 ° C.
For mer informasjon, les Produktdatablad, brosjyrer og
nettsted.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.
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