XPERTPRO HVID MAT LAK
Produktbeskrivelse

Egenskaber

Anvendelse

XpertPro Hvid mat lak er en hvid lasur lak til behandling af
trægulve. Lakken anvendes i bolig og andre miljøer med
lettere slitage. Kan anvendes som total behandling eller som
grundlak for andre toplakker.

Forberedelse

Tekniske data
Produkt type:

1 komp. vandbaseret
Polyuretan/Akrylat/Co‐polymer

Opløsningsmiddel:

Vand

Tørstofindhold:

Ca. 30%

Densitet:

1.05 kg/dm³

Emission:

Max 60 g/l VOC

Viskositet:

Ca. 20 sek.

pH Værdi:

Ca. 8

Glansgrad:

Ca. 25

Slidstyrke:

Ca. 7 mg/100 rpm. (SIS 923509)

Rækkeevne:

12 m²/ltr./lag (80 g/m²)

Anvendelsestemp.:

+15°C – +25°C

Tørretid:

Ca. 1½ time

MAL‐kode:

00–1

Opbevaring:

+5°C – +25°C

Emballering:

3 x 5 ltr. dunk

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret til omgivelserne,
velafslebet og fri for slibestøv, olie, voks og anden
forurening. Det bedste resultat sikres med afsluttende
afslibning med polermaskine med K120 eller finere. Lad
lakken opnå rumtemperatur; isæt sien og omryst dunken
omhyggeligt. Optimale forhold til påføring er 18‐25°C og
40‐60% RF. Høj temperatur og lav luftfugtighed giver
kortere tørretid; lav temperatur og høj luftfugtighed giver
længere tørretid. Laveste anvendelses temperatur er 13°C

Påføring
Gulvet skal behandles med 3 lag lak. Lakken kan anvendes
som den er i alle 3 lag men det er også muligt at kombinere
med grund eller toplak hvis der ønskes en mindre intensiv
indfarvning. F.eks.: 2 x Hvid mat lak + 1 x toplak eller 1 x
grundlak + 2 x Hvid mat lak. Som grundlak anbefales
XpertPro Ultra eller XpertPro Robust.
Ved overlakering med toplak anbefales det at anvende en
mat eller ekstra mat toplak da dette fastholder det hvide
udseende.
Følgende toplakker anbefales til overlakering af XpertPro
Hvid mat lak: Bona Traffic HD, Bona Wave XM, XpertPro
Ultra eller XpertPro Robust.
OBS! Mellemslib altid hvidlakken inden overlakering.

Træ er et naturmateriale. Forskellige faktorer kan påvirke
XpertPro Hvid mat lak’s indfarvning. Det anbefales derfor
altid at udføre en prøvestrygning for at sikre at
slutresultatet svarer til det ønskede. Der tages ikke ansvar
for ujævn indfarvning der skyldes uens påføring.

1. Anvend egnet lakrulle f.eks. Polyamidvalse
12303260 og lakpensel til påføring.
Påfør et jævnt tyndt lag XpertPro Hvid mat lak ca. 12
m²/ltr. (80 g/m²). Hvidpigmenteret lak må ikke hældes
direkte på gulvet – husk at ”røre” rundt i lakken med
rullen eller penslen under lakering. Pigmenteringen må
ikke bundfælle. Afslut altid i træets længderetning.
Bibehold en våd kant til ubehandlede arealer – arbejd
vådt i vådt.
2. Lad tørre i 1,5‐3 timer.
3. Mellemslib med Bona Scrad System eller alt. slibenet
K150 eller finere.
4. Påfør yderligere lak efter ønske. I alt 3 lag.

Rengøring.
Skrab ruller og andet værktøj rent inden rengøring i vand.
Indtørret lak kan fjernes med acetone.
Affald: Overskudsmateriale deponeres efter lokale
forskrifter. Må ikke hældes i afløb.
Holdbarhed: 1 år fra produktionsdato i uåbnet dunk.
Oplagring/transport: +5°C – +25°C.
Yderligere information og sikkerhedsdatablad:
www.scandinova.dk.
01/15
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