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CLASSIC URETAN LAKK
FDV DATABLAD.
(Forvaltning, drift og vedlikehold)
PRODUKTINFORMASJON
Classic Uretan lakk er en lys oljebasert lakk
med høy slitestyrke basert på Alkyd/
Polyuretan. Lakken kan brukes på alle typer
treverk, til innendørs og utendørs bruk. Leveres også i egen variant til maritimt bruk* samt
som spesialprodukt til idrettsgulv med godkjent friksjonskoeffisient fra Byggforsk.
Spesielt holdbar takker være sitt høye tørrstoffinnhold og derav store slitestyrke.
Classic Uretan lakk transporteres i henhold til
ADR (veitransport) RID (jernbanetransport)
og IMG (sjø-transport).
Produktet lagres kjølig og luftig. Tåler frost,
men bør romtempereres før bruk.

TEKN. SPESIFIKASJONER
Classic Uretan lakk er basert på alkydolje og
kan tynnes med White spirit. Påføringsmetode
er pensel, rull, høytrykksprøyte
Det er utarbeidet eget TDA teknisk datablad
og HMS sikkerhetsdatablad.

EMISJON/INNEKLIMA
Produktet gir emisjon. Underlag og forarbeid
før behandlingen vil påvirke total emisjonen
for ferdig flate.

VOC
EU grenseverdi for produktet: (kat.A/i):
500 g/l (2010). Produktet inneholder maks.
500 g/l VOC.

ned i sprekker og gi misfarging samt bidra til at gulvet
“slår seg“. Støvsuging skal skje med børstemunnstykke. Filtknotter anbefales på stol– og bordben.

PRODUSENT
Gulvkompagniet A/S, Smestadveien 5, 0376 Oslo.

AVFALLSHÅNDTERING
Produktrester behandles etter forskrift om spesialavfall. Tom og tørr emballasje kan kastes sammen med
vanlig metallemballasje.

SKADEUTBEDRING
Når lakken begynner å vise tegn til slitasje kan man
enkelt utbedre dette ved å gi gulvet et nytt lakkstrøk
eller to. Før lakkering må gulvet rengjøres grundig
med et fettløselig vaskemiddel, pusses lett med sandpapir P 80-100 samt støvsuges grundig. Er det tvil
om tidligere brukte pleiemidler som voks etc. bør
alltid prøvestrøk på lite synlig sted utføres.

DATABLAD
Dette produktdatablad er laget ut fra laboratorieprøver og praktiske erfaringer med produktet. Lakk som
benyttes utenfor vår kontroll kan vi ikke annet enn
garantere for kvaliteten på produktet. Ferdig resultat
er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring
osv.
For
mer
informasjon
se
www.gulvkompagniet.no
BATCHNUMMER:___________________
GLANS: ________________________
UTFØRENDE FIRMA:

RENHOLD

Firmanavn: _______________________________

Stort sett alle vaskemiddel kan benyttes. PH
bør ligge rundt 9. Vi anbefaler bruk av Bona
Parkett Cleaner. Skulle det oppstå hvite striper
eller mattere partier, gis flaten enkelt en ansiktsløftning med Bona Freshen Up. Denne
gir ny glans til gulvet og kamuflerer riper.

Adresse:

_______________________________

Postnr:

________

Telefon:

________________________

VEDLIKEHOLD
Flater behandlet med Classic Uretan lakk
trenger kun et minimum av vedlikehold. Normalt vil vedlikeholdet begrense seg til støvsuging (Tørrmopping) eller vask. Bruk ikke for
mye vann ved renhold av tregulv. Lakken tar
ikke skade av vann, men vannet kan trenge

Sted: ________________

Utført dato: _______________________

