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Annet

TRESTJERNER UV Lakkprimer
Produktbeskrivelse
Type
Vanntynnet, spesialutviklet forbehandling.

Egenskaper og fordeler
TRESTJERNER UV Lakkprimer skal bidra til å sikre god vedheft mellom eksisterende overflate og UV lakk.

Bruksområde
Skal benyttes til lakkerte tre- og parkett flater før re-lakkering med TRESTJERNER UV Gulvlakk.
Brukes før re-lakkering av tidligere lakkerte flater som er intakte og hvor nedsliping ikke er nødvendig.
Brukes ved klargjøring av nye homogene vinylgulv før overlakkering. Skal benyttes til homogene vinylgulv og
linoleumsgulv før overlakkering med TRESTJERNER UV Gulvlakk / TRESTJERNER UV Gulvlakk Pluss. Benyttes
også ved behandling/restaurering av eldre homogene vinylgulv og linoleumsgulv.

Produktdata
Emballasjestørrelser

1 L plastflaske

Litervekt

1

pH-verdi

8

Påføringsinformasjon
Anmerkning
NB! Det anbefales å kontrollere at vedheft mellom eksisterende overflate/belegg og TRESTJERNER UV Gulvlakk /
TRESTJERNER UV Gulvlakk Pluss er tilfredsstillende.
Velg et lite synlig område av gulvet, gjennomfør forbehandling med TRESTJERNER UV Lakkprimer og påfør
TRESTJERNER UV Gulvlakk/TRESTJERNER UV Gulvlakk Pluss som foreskrevet.
Lag et lite snitt i lakkoverflaten og forsøk å løsne lakkfilmen fra underlaget i snittet. Hvis lakkfilmen ikke kan
rives løs, kan hele gulvet overlakkeres.
Hvis lakken løsner fra underlaget anbefales det å ikke overlakkere gulvet. Tre- og parkettgulv må da slipes ned
til bart treverk/parkett før lakkering. På vinyl- og linoleumsgulv må eksisterende toppsjikt (PUR overflate)
fjernes før lakkering.

Påføringsutstyr/-metoder
Klut/mopp og hvit/rød/grønn pad.

Rengjøring av maleverktøy
Vann.
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Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Nei.

Spredeevne (forbruk)
pr. strøk (m²/liter)
Anbefalt:

25

-

Anbefalt filmtykkelse pr.
strøk (µm)

100

Tynner
Vann.

Bruksanvisning
Underlag

Lakksystem:

Tre- og parkettgulv:

TRESTJERNER UV Lakkprimer blandes med vann i forholdet 1 del
TRESTJERNER UV Lakkprimer til 20 deler vann. Blandingen påføres flaten og
bearbeides med pad og poleringsmaskin. Vask deretter flaten i to omganger og
la tørke. Gulvet må være helt tørt før lakkering.

Homogene vinylgulv og
linoleumsgulv:

TRESTJERNER UV Lakkprimer blandes med vann i forholdet 1 del
TRESTJERNER UV Lakkprimer til 4 deler vann. Blandingen påføres flaten og
bearbeides med pad og poleringsmaskin. Vask deretter flaten i to omganger og
la tørke. Gulvet må være helt tørt før lakkering.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering
Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

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.

Forskjellig
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:
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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.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.
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