
Gulv- og
Parkettlakk
Halvmatt

Beckers Gulv- og Parkettlakk Halvmatt er en
vanntynnbar klarlakk som brukes til å behandle
alle typer tre- og parkettgulv innendørs. Den
halvmatte klarlakken brukes også på gulv som
tidligere har blitt malt med Gulvmaling Betong.
Bevar tregulvet fint lenger – med Gulv- og
Parkettlakk beskytter du treet og får en slitesterk
og vaskbar overflate. 

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 10 m²/l

GLANS
Halvmatt

VERKTØY
Pensel, mohair rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 18 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC <
140 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Gir en slitesterk og vaskbar overflate
Gir et fint halvmatt sluttresultat som framhever treet.
Beskytter og utsetter treets gulning
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Forberedelse av overflaten
UBEHANDLET TREGULV (nytt tre): Rengjør gulvet
forsiktig for smuss og støv. La det tørke. Grunn så med
Gulv & Parkettlack ufortynnet. Mellomslip med slipepapir
P120-P150 for å fjerne fiberreising; fjern støvet.
TIDLIGT BEHANDLET TREGULV: Rengjør gulvet
forsiktig fra smuss og støv. Slip hele overflaten med
slipepapir P180–P240. Fjern støvet.
FABRIKSLAKKERT GULV: Rengjør gulvet for skitt. La det
tørke. Slip med slipepapir P180–P240. Støv av godt.
MALET GULV (ikke tregulv): Nymalte overflater skal ha
tørket i minst 24 timer før lakkering.

Påføring
Rist før bruk. La lakken hvile til luftbobler forsvinner før
du begynner å lakkere.
Påfør 2 strøk Golv & Parkettlack. Slip før det siste strøket
med et fint sandpapir (P180-P240).

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
Unngå å lakke hvis overflaten er kaldere enn + 18 ° C. Ikke
lakk på malte tregulv, da det er fare for misfarging.

Unngå å lakke på gulv malt i mørke farger.

For mer informasjon, les Produktdatablad, 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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