
Teknisk Datablad

Classic Uretan lakk Aqua Hvit
Produktbeskrivelse
Classic Uretan lakk Aqua hvit er en hurtigtørkende, vannbasert og luktsvak polyuretan-akryllakk. Lakken er tilsatt hvit-
pigment for å gi lyse gulv også over tid fordi UV påvirkning begrenses1.
_____________________________________________________________________________
Anbefalte bruksområder
Anvendes som grunningslakk innendørs på tregulv og parkett, dører, listverk m.m. Til ubehandlet tre, primært lyse 
tresortersom furu/gran, ask,eik etc.

_____________________________________________________________________________
Filmtykkelse og forbruk
Anbefalt filmtykkelse tørr (μm)    30
Anbefalt filmtykkelse våt (μm)    100
Anbefalt forbruk (m²/l)     10-12
Fysiske egenskaper
Farge       Hvit
Tørrstoffinnhold (vol %)     ca 30
       Matt
Glansgrad      15
UV Nedbrytingsresitens     Utmerket
Fuktighetsresistens     Bra
Slitasje motstand      (Ripefasthet) Meget god 
Slitasje motstand      (Totalt) Meget god 
Vikositet       60 cp
Emballasjestørrelse     5l kanne
Tynner/Rengjøringsmiddel     Vann
___________________________________________________________________________
Forbehandling
Underlaget må være rent og tørt og fritt for voks, fett og såperester. Ved bruk på større flater bør det først brukes en 
primer som f.eks. Bona Prime Classic for å unngå sidebinding. Anbefales ikke brukt direkte på eldre, laminerte parkett-
gulv grunnet faren for lamellslipp. Her må det i tilfelle benyttes et sperrestrøk med f.eks. Bona Craft Oil 2-K Frost først.
Gjør prøveoppstrøk etter at gulvet er rengjort for å kontrollere at tørk og vedheft er god.
____________________________________________________________________________
Påføringsbetingelser
Omrystes grundig. Innholdet i kanner med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glansforskjell. 
Romtemperatur skal være over +15 ºC. ved lakkering. Bør ikke være over + 25 ºC. Høy temperatur øker faren for 
skjolding. Det pågår herdingsreaksjoner i lakken i inntil en uke etter påføring. Gulvet må i denne perioden ikke 
utsettes for vann. Unngå at vann blir liggende på lakken de 3-4 første ukene. Fuktigheten i ubehandlet treverk må 
være lavere enn 8% ved påføringen for å motvirke sprekkdannelser. Det bør ikke lakkeres mer enn to strøk pr dag 
for å unngå for stor fuktoppbygging i treverket. Produktet kan legges i ønsket antall strøk inntil ønsket hvittone 
oppnås. Det anbefales imidlertid et strøk eller to med Classic Aqua fargeløs på toppen som et slitesjikt for å beskytte 
pigmentene i trafikkerte soner.

1 Graden av UV beskyttelse avhenger av tresort og antall påførte strøk
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Påføringsmetoder
Pensel  Velegnet for behandling av mindre områder.
Rulle  Rulle er den anbefalte påføringsmetode. Bruk microfiberrulle for blanke malinger og lakk. 
Svaber  Velegnet for påføring.
Sprøyting Ikke anbefalt.
Påføringsdata
Tynner  Vann
Løsningsmiddel Vann
Annet  Tilstreb jevn påføring. Anbefalt filmtykkelse bør ikke overskrides.
_____________________________________________________________________________
Tørketid
Tørketid er avhengig av luftsirkulasjon, temperatur, filmtykkelse, luftfuktighet og antall strøk. Oppgitte tall er typiske 
ved:
- God ventilasjon 
- Anbefalt filmtykkelse
- Normal romtemperatur (18-22°C)
Overflatetørr   0,5 time
Gjennomtørr   2 time
Overlakkbar   2 time
Helt gjennomherdet  24 time

De oppgitte tidsintervaller må kun oppfattes som veiledende. Reell tørketid kan variere med filmtykkelse, tempe-
ratur, luftfuktighet, ventielasjon, undergulv etc. Gulvet må ikke vaskes eller utsettes for vann i ca en uke etter 
påføring av siste strøk. 
_____________________________________________________________________________
Lagring
Produktet skal oppbevares forskriftsmessig på et kjølig, tørt og godt ventilert sted uten nærhet til varme og anten-
nelseskilder. Produktet kan lagres minimum 12 måneder i uåpnet emballasje. TÅLER IKKE FROST.
_____________________________________________________________________________
Håndtering
Ingen spesielle krav utover generell forsiktighet slik at produktsøl unngås. Rør om eller rist kanne omhyggelig før 
bruk. 
_____________________________________________________________________________
Forpakningsstørrelser
5 liters plastkanne
____________________________________________________________________________________________
Helse og sikkerhet
Les brukerveiledning og advarsler på emballasje og evt. sikkerhetsdatablad før bruk. Brukes kun på godt ventilerte 
steder. Er tilstrekkelig ventilasjon vanskelig må bruk av friskluftsmaske vurderes. Løsemiddeldamper bør ikke 
inhaleres. Unngå hudkontakt. Søl på hud fjernes ved bruk av rikelig med såpe og vann. Ved øyekontakt skylles først 
med rikelig rennende vann før behandling hos lege. 
For detaljert informasjon om helse og sikkerhet, se sikkerhetsdatablad.

ÆRKLÆRING
Informasjonene i dette datablad er gitt etter beste evne basert på laboratorieforsøk og praktisk bruk. Fordi pro-
duktet kan anvendes under forhold utenfor vår kontroll kan imidlertid vi kun garantere for produktets kvalitet og de 
konkrete bruksområder som er skissert i dette datablad. Gulvkompagniet A/S forbeholder seg retten til uten forutgå-
ende varsel å endre egenskaper og spesifikasjoner ved produktet. Det er brukers ansvar å påse at han besitter et til 
en hver tid oppdatert datablad.

Leverandør:

Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

www.gulvkompagniet.no
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