
Produktdatablad

Natural Wood Trælak
Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ.
Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning
forbliver synlig.

Egenskaber
Vandig lak til indendørs brug. Giver en smuk silkemat behandling, der ikke
gulner. Overfladen er robust og rengøringsvenlig. Natural Wood Lacquer
findes i 3 forskellige glanstrin, silkemat, halvblank eller blank.

Vandig lak

Gulner ikke

Rengøringsvenlig

Anvendelse

Til alle lyse træsorter, ubehandlede eller tidligere lakerede, fx på døre, karme og møbler. 
Kan også anvendes på bejdset træværk.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Rengør med Flügger Natural Wood Wood Cleaner. 
Slib tidligere lakerede overflader matte. 
Efter tørring slibes med fint sandpapir. 
Fjern slibestøv. 
Må ikke anvendes i sprøjtemalingsudstyr.

Påføring

Pensel eller rulle.
Omrør før brug. 
Påfør i et jævnt lag i træets længderetning. 
Laker overfladen yderligere 1 eller 2 gange afhængigt af behov.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Farveløs, robust og rengøringsvenlig overflade. 
Anvend ikke Flügger Natural Wood Lacquer på gulve eller på lignende områder, hvor der ønskes en slidstærk overflade.

OBS!

Lakerede overflader rengøres med Flügger Fluren 32 Universalrengøring.
Før lakken er gennemslidt bør overfladen genlakeres med Flügger Natural Wood Laquer. 
Inden genlakering vaskes med Flügger Natural Wood Wood Cleaner.
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Massefylde (kg/l) 1.1

Tørstof vægt (%) 25

Tørstof vol. (%) 23

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 10

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +5°C

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 4

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) 28

Fortynding Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj m.v. Vand og sæbe

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale
genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende
maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
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