
Kvistlakk

Beckers Kvistlakk reduserer risikoen for
gjennomslag av fargestoff fra kvist når du maler
tre innendørs. Kvistlakken er skånsom for
mennesker og miljøet fordi den ikke inneholder
sterke løsemidler. Få et mer holdbart resultat ved
å forsegle kvistene med kvistlakk.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
7 - 10 m²/l

GLANS
Blank

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 5 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 0,5
timer.

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)
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Oppbevares frostfritt

Reduserer risiko for gjennomslag av fargestoff fra kvist
Skånsom mot miljøet
Gir et holdbart sluttresultat
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Forberedelse av overflaten
Før kvistlakken påføres, må overflaten være ren og tørr.
Eventuell harpiks som har sivet ut på overflaten,må
skrapes eller slipes av før behandlingen.

Påføring
For best mulig resultat, skal kvistlakken påføres i to trinn –
det første laget sperrer og det andre forsegler. Vær
oppmerksom på at ett tykt lag med kvistlakk ikke gir
samme, isolerende effekt. 

Det beste er å påføre kvistlakk med pensel på hver enkelt
kvist. Å påføre på hele flater er vanskelig fordi kvistlakk
tørker fort og man rekker ikke å male store flater før den
tørker. Derfor er kvistlakk heller ikke egnet for sprøyting. 

Når det første strøket er ferdig, venter du minst 30
minutter til neste påføres. I våt tilstand er kvistlakk
melkaktig av utsende. Den er tørr og kan overmales når
den er transparent.

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
Kvistlakk er ikke ment å brukes som lakk, men må males
over fordi den bare har en isolerende effekt og ikke vil
fungere som en topplakk.

Rør godt før bruk.

Unngå lakk hvis overflaten er kaldere enn + 5 ° C.

For mer informasjon, les arbeidsråd, 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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