
Elit Edeltrelakk

Beckers Elit Edeltrelakk er en blank klarlakk som
brukes for å lakkere edeltre som teak og eik.
Lakken kan med fordel brukes på inngangsdører,
hagemøbler og andre dører, lister og panel
utendørs. Lakken har en svak bruk pigment som
gir en fyldig, blank og vannavstøtende overflate
med en lekker dybde. I tillegg er den forsterket
med UV-beskyttelse for lengre holdbarhet. 

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 10 m²/l

GLANS
Høyblank

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 7 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 6 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

BINDEMIDDEL
Alkyd

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

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Vannavstøtende
Gir en fyldig overflate med vakker dybde
Forsterket med UV-beskyttelse for lenger holdbarhet
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Forberedelse av overflaten
Vask skitne overflater med Beckers Terrasstevask. Børst,
skrap og slip løs lakk og grått, porøst tre. Slip deretter
overflaten lett for å fjerne eventuelle fiberreising og støv
av. For best resultat, bruk en myk, syntetisk flat egnet
pensel.

Påføring
Påfør Beckers Elit Edeltrelakk i 3 strøk med god tørk
mellom, til ønsket finish er oppnådd. Jo flere strøk, desto
mer holdbar overflate. Slip flaten med fint slipepapir
(P240) eller fin slipesvamp mellom strøkene og bruk en
støvfri microfiberklut til å tørke over flatene. Unngå
opphold i lakkeringen på sammenhengende flater for å
unngå fargeforskjeller i skjøter/overlapp.

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
Underlaget må være tørt når du lakkerer, maks. 16%
fuktighetsforhold. Ikke lakk på solfylte overflater. Lakk
heller ikke med fare for regn og dugg i løpet av 12 timer fra
slutten av lakkeringsjobben. Meget høy luftfuktighet,
kjølig og dårlig luftsirkulasjon forlenger tørketiden.

For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark,
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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