
                                        

                                        

                                    

Name: Klar ✓

Produktdatablad

Flügger EP-V Toplak

Produktbeskrivelse
Helblank to-komponent vandig epoxy klarlak.

Ekstra slidstærk

Lakering med chips

Diffusionsåben

Mærkninger

Anvendelse

Anvendes til lakkering af gulv hvor der tilsættes chips.
Gulner under påvirkning af UV-lys.

Underlag

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

Behandling

Tidligere lakkerede gulv vaskes med Grundrengøring og matslibes.
Støvsug og tør efter med en godt opvredet klud.
Påfør 2 gange.
Er der mere end 24 timer mellem behandlingerne, skal overfladen matslibes.

Påføring

Pensel eller rulle. 
Afstem valg af værktøj med krav til finish. 
Påfør ensartet vådt i vådt i træets længderetning, undgå overlap og laksøer. 
Det er vigtigt med tynd og ensartet påføring af lakken.
Hvis der påføres for meget, er der risiko for fugtindespærring.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.



Glans Blank;90

Massefylde (kg/l) 1.07

Tørstof vægt (%) 47

Tørstof vol. (%) 44

Blandingsforhold 1:1

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 8

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +15°C

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 6

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 24

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) 7

Brugstid (Timer) 4

Fortynding Vand

Rengøring af værktøj m.v. Vand

Forventet resultat

Helblank, farveløs, ekstra slidstærk, robust og modstandsdygtig overflade. 
Spærrer ikke eventuel misfarvning fra træets indhold af lignin eller garvesyre.
Belast overfladen med forsigtighed til lakken er fuldt gennemhærdet.
Overfladen kan tages i brug efter 24 timer.

OBS!

Sørg for god ventilation, så vandet fordamper inden malingen hærder.
Ved luftfugtighed over 85 % kan der opstå en mat og uensartet overflade.
Læs og følg sikkerhedsbestemmelserne omhyggeligt.

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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