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Gjøco Klarlakk Oljebasert er en ekstra lys lakk basert på uretanalkyd. Gir en hard og slitesterk 
overflate som er lett å holde ren. Inneholder lysfilter som reduserer gulning av treverket. Gjøco 
Klarlakk anvendes på gran- og furugulv, parkett, dører, vinduer, møbler, panel, listverk, etc. Kan også 
brukes til trebåter o.l. 
 

 

Fysikalske data 
 
Type: Uretanalkydbasert lakk 
Farge: Klar 
Glans: Silkematt 18-25, halvmatt 55-65, blank 88-95 
Egenvekt (kg/l): Ca. 0,89 
Tørrstoff (volum %): Ca.51 
 

 

Bruksdata 
 
Påføringsmetode: Lakkpensel eller korthåret rull 
Tynner / rengjøringsmiddel: White Spirit 
Anbefalt filmtykkelse, våt: 100 mikrometer 
Anbefalt filmtykkelse, tørr: 40 mikrometer 
Anbefalt forbruk: 12-15 m²/liter avhengig av underlaget 
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):  
Overlakkbar, minimum:  
 
 

8 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. 
Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og 
filmtykkelse. 

Brukstørr: Ca. 10 timer 

Minimum påføringstemp. C: +5. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur. 

 

 

Forbehandling 
Underlaget vaskes først med Gjøco Gulv og Panlerens eller Gjøco Husvask for å fjerne fett, såperester 
og bonevoks. Tidligere lakkerte flater og parkett lakkert fra fabrikk mattslipes med sandpapir, 
støvsuges og tørkes over med lofri klut. Bruk gjerne mopp med mikrofiberklut eller tørre 
engangskluter. Vær spesielt nøye langs kanter, lister og stavskjøter. Bruk av 
slipemaskin/rondellmaskin sikrer jevn og grundig sliping. Dersom tidligere lakk/oljetype er ukjent, 
gjør prøve oppstrøk etter at gulvet er rengjort for å kontrollere at tørring og vedheft er god. 
 

Bruksmåte 
Rør godt om før og under bruk. På nytt, ubehandlet treverk anbefales 2- 3 strøk med Gjøco Klarlakk. 
Tidligere lakkerte flater 1-2 strøk. Kork, porøse og ekstra sugende underlag påføres minimum 5 strøk. 
På ubehandlet treverk tynnes første strøket med 10-20 % Gjøco White Spirit. Eventuell fiberreisning 
slipes vekk med fint sandpapir. Slipestøv fjernes omhyggelig før de neste strøkene påføres 
ufortynnet. Det anbefales lett mattsliping mellom hvert strøk for å sikre god vedheft. 
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Lagring 
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av lakken for å hindre søl og inntørking.  
Lakken skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  
 
 

Avfallshåndtering 
Flytende lakk skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent miljøstasjon. 
 

    
 

 
Øvrig informasjon 
Ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glansforskjell. Tykke strøk og lav temperatur 
forlenger tørketiden. Unngå å utsette lakken for sterk belastning (vannsøl, trykk m.m.) den første 
uken etter lakkering. Vent minst 3-4 døgn med å plassere tunge møbler o.l. på den lakkerte flaten, og 
1 uke med å legge på gulvtepper. Natemasse (MS fug) i skipsgulv kan påvirke lakkens tørketid. Ta 
prøve oppstrøk. 
Emballasjestørrelser: 0,75 og 3 liter 
 

 

Sikkerhet 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.  
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010).   Dette produktet inneholder: <500 g/l 
VOC.  
 
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. 
Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets 
kvalitet.  Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig 
avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som 
halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.                                            
Utgitt av Gjøco AS           

 


