Råd til gulvet!

Teknisk Datablad
XPertPro Nova gulvlak

Produktbeskrivelse:

Ibrugtagning:

XpertPro Nova er en 1-komponent vandbaseret og lugtsvag gulvlak baseret på polyurethan/akryl dispersion og
anvendes fortrinsvis til parket- og trægulve. Kan tillige
anvendes til naturkork, indendørs træværk osv.

Gulvet kan med forsigtighed betrædes 24 timer efter
lakering. Ind- flytning af møbler kan ske efter 24 timer, og
tæpper kan monteres efter 8 dage.

Anvendelsesområder:

De nævnte tider er oplyst på baggrund af laboratorie
afprøv- ninger ved +23° C og 55 % RF. Derfor skal de
oplyste tider kun opfattes som vejledende.

Forarbejde:
Ved lakering fra trærent slibes gulvet således, at det fremstår jævnt og rent samt fri for gammel lak og voks. Sidste
slibning foretages med korn 120.
Ved overlakering vaskes gulvet med grundrengørings
middel, og efterfølgende med vand tilsat eddikesyre
(3 dl eddikesyre til 10 ltr. vand), så al fedt, snavs og sæberester er fjernet. Efter tørring matslibes gulvet med korn
120/150. Efter enhver form for slibning skal gulvet støvsuges grundigt. Olieholdige træsorter skal behandles
umiddelbart efter slibning. Obs! Voks- og polishbehandlede gulve skal altid slibes til trærent.

Lakering:
Lakken rystes grundigt, så materingsmidlet fordeles bedst
muligt. Lad den derefter hvile i 10 min. inden anvendelse.
Påfør XpertPro Nova i et jævnt, ensartet lag med rulle.
Anvend pensel til hjørner og kanter. Ved høj luftfugtighed
tørrer lakken langsomt, hvorfor det her anbefales at stryge
i tynde lag. Påfør ikke mere end 2 strygninger pr. dag.

Forholdsregler:
Undgå hud- og øjenkontakt. Lak på huden fjernes med
sæbe og vand eller håndrensemiddel. Værktøj rengøres
med vand før lakken tørrer. Indtørret lak oplø- ses med
acetone, sprit eller lignende.

Opbevaring:
1 år i tæt, lukket emballage. Skal opbebvares frostfrit.

Henvisninger:		
Gældende data- og sikkerhedsdatablade kan hentes på
www.scandinova.dk

Produktdata:
XpertPro Nova gulvlak
Basis

Akryl/polyurethan dispersion

Opløsningsmiddel

Vand

Tørstof

Ca. 28%

Densitet

1040 kg/m3

Viskositet

Ca. 23 sek. (ISO 2431)

pH-værdi

Ca. 8

Glansgrad

Ca. 18 (Gloss Gardner 60°)

Slidstyrke

Ca. 5 mg/100 rpm. (SIS 923509)

Rækkeevne

8 - 15 m²/ltr. afhængig af træsort, temperatur og luftfugtighed.

Anvendelsestemperatur

+15° c - +25° C

Tørretid

Ca. 2-4 timer.

Opbevaring

+10° C - +30° C

Emballage

5 ltr. dunk
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Olieholdige træsorter som f. eks. teak skal behandles
umiddelbart efter slibning. Imprægnerede trægulve skal
behandles efter leverandørens anbefalinger. Gulvet kan
med forsigtighed tages i brug efter ca. 8 timer. Møbler
kan indsættes efter 24 timer og tæpper monteres efter 1
uge. Vandbaseret lak må ikke overlakeres med opløsningsbaserede lakker. Ryst dunken grundigt før brug. Påfør første lag lak i et jævnt ensartet lag med vandlaksrulle. Til
hjørner og kanter anvendes pensel.
Efter ca. 1 - 2 timer mellemslibes gulvet og andet laklag
påføres. For at opnå maksimal styrke og ophærdning må
tredie strygning ikke foretages før næste dag. Lakkens
temperatur skal være mellem 20 og 25° C. Gulvtemperaturen skal være mellem 15 og 20° C.

Forudsætninger:

