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Gjøco Båtlakk er en ekstra lys lak baseret på uretanalkyd. Giver en hård og slidstærk overflade, som 
er let at holde ren. Indeholder lysfilter, som reducerer gulningen af træværket. Anvendes på træværk 
over vandlinjen, både indenbords og udenbords. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Uretanalkydbaseret lak 
Farve: Klar 
Glans: Blank 
Flammepunkt: 43 °C 
Egenvægt (kg/l): 0,88 
Tørstof (volumen %): Ca. 51 
 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Påføringsmetode: Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning anbefales kun for 

fagfolk. 
Fortynding/rengøringsmiddel: Mineralsk terpentin 
Anbefalet filmtykkelse, våd: 100 mikrometer 
Anbefalet filmtykkelse, tør: 40 mikrometer 
Vejl. data højtrykssprøjte:  
      Dyse: 0.021", 0,53 mm 
      Viftevinkel: 65-80 
      Malingstryk: 150 kg/cm2 
Anbefalet forbrug: 12-15 m2/liter afhængig af underlaget 
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  
Støvtør: 5 timer 
Overmalingsinterval, minimum: 12 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. 

Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og 
filmtykkelse 

 

 

BRUGSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget skal være rent og tørt samt fri for fedt, voks og sæberester. Fedt og snavs fjernes med 
Gjøco Husvask. Lad tørre før videre behandling. Slib fladen mat og jævn. En plansliber giver en 
nøjagtig og jævn slibning. 
 

Anvendelsesmåde 
På bart og slebet træværk fortyndes lakken med 20 % mineralsk terpentin i første strøg. Matslib, og 
støvsug mellem strøgene for at sikre god vedhæftning. Påfør lakken i bordenes længderetning. Også 
velegnet til lakering af parketgulve, trægulve, paneler, kork, møbler, døre og vinduer.  
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Opbevaring 
Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og 
indtørring.  
Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit. 

 
Bortskaffelse af affald 
Flydende lak må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt 
afleveringssted for farligt affald. 

 
 
 
  

 

 
ØVRIGE INFORMATIONER 
Omrøres godt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes før anvendelse for at undgå 
glansforskelle. Tykke strøg og lav temperatur forlænger tørretiden. Udsæt ikke lakken for slitage, før 
den er gennemhærdet (3-4 døgn). 
Emballagestørrelser: 0,75 liter.  
 

 
SIKKERHED 
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen. 
EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010).   Dette produkt indeholder: <400 g/l 
VOC.  
 
Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. 
Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end 
produktets kvalitet.  Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet 
er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som 
halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv.  Dette datablad erstatter 
tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.    Udgivet af Gjøco AS           

 


