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Annet

TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert
Produktbeskrivelse
Type
Klassisk oljelakk for tre og parkettgulv.

Egenskaper og fordeler
Gir en vakker lød og glans. Tåler harde belastninger. Lett å påføre. Gir et lyst og vakkert resultat. Lakken
inneholder aktivt lysfilter som hemmer gulning av treverket og motvirker nedbrytning av lakkfilmen.
TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert er meget ripefast og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Lakken er
hurtigtørkende og luktsvak. Utendørs står TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert godt imot fuktighet og sollys.

Bruksområde
Benyttes innendørs og utendørs både på nye, ubehandlede og tidligere lakkerte flater. Spesielt egnet til
belastede gulv, trapper, kjøkkenbenker og møbler, samt til lakkering av våtrom. Kan benyttes til listverk og
dører utendørs.

Underlag
Anbefales på tregulv, parkett og kork.

Produktdata
Emballasjestørrelser

0,75, 3 og 10 L. (10 L : kun i Silkematt og Halvblank.)

Brekking

Skal ikke brekkes.

Glansgrad

Silkematt: 18-25
Halvblank : 55-65
Blank: 88-95

Generisk type

Polyuretanforsterket alkyd.

Tørrstoff pr volum

37

Litervekt

0,89

Flammepunkt

39 °C

VOC for bruksklart
produkt

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

± 2 volum%

Påføringsinformasjon
Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før og under
arbeidet. God luftsirkulasjon forbedrer tørkeegenskapene.
På tidligere fabrikklakkert parkett anbefales det først å sette en oppstrøks prøve for å kontrollere heften til
underlaget.
Natemasse i skipsgulv kan påvirke lakkens tørketid. Sett en prøve først.

Påføringsutstyr/-metoder
Jordan Gulvlakkpensel Perfect eller Jordan Malerull Perfect for jevne flater.

Veiledende data for høytrykkssprøyting
Dysestørrelse
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Viftevinkel
Trykk ved dyse

40-50°
Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Rengjøring av maleverktøy
White spirit

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse
Spredeevne (forbruk)
pr. strøk (m²/liter)

Anbefalt filmtykkelse pr.
strøk (µm)
Våt (beregnet)

Anbefalt:

10

-

12

83

-

Tørr (beregnet)

100

31

-

37

Tynner
White spirit

Tørketider
Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og
overlakkeringstiden.
Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:
Relativ luftfuktighet (RH)
50 %
Lufttemperatur
23 °C
Underlagstemperatur
23 °C
Overlakkerbar etter
Brukstørr / forsiktig bruk
Sterk belastning /
gjennomherdet

8t
10 t
4 uker

Bruksanvisning
Forarbeid
Alle underlag skal først renses med TRESTJERNER Gulvrens.
Lakkerte og tidligere fabrikklakkerte flater mattslipes med slipepapir no. 150–180. Benytt slipemaskin for å sikre
jevn og grundig nedmatting. Vær nøye med sliping mellom stavene for å unngå oppsprekking (avflassing).
Støvsug og tørk over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut.

Toppstrøk
Eventuell fiberreisning slipes lett ned med pussepapir nr. 180.
Nytt ubehandlet tre påføres minimum 3 strøk.
Tidligere lakkerte flater minimum 2 strøk.
Kork og porøse underlag minimum 5 strøk.
For å sikre god vedheft anbefales lett mattsliping mellom strøkene.
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Vedlikehold
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDVdatabladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring
Produktet tåler frost. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering
Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Miljømerking
Produktet er testet etter 3 døgn (SP) iht de testkrav som settes av BREEAMNOR.

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.
YL-tall:
Ikke relevant.

Forskjellig
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:
45662884, 45662892, 45662903, 45662918, 24473415, 45662922, 45662937, 24473423

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og
praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under
forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet
mot deres behov og spesifikke bruksområder.
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Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.
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