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Gjøco Båtlack är en extra ljus lack baserad på uretanalkyd. Lacken ger en hård och slitstark yta som är 
lätt att hålla ren. Innehåller UV-filter som reducerar gulning av träet. Tillämpad på trä ovanför 
vattenlinjen, både inne och ute. 
 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Uretanalkydbaserat lack 
Kulör: Klar 
Glans: Blank 
Flammpunkt: 43 °C 
Densitet (kg/l): 0,88 
Torrhalt (volum %): Ca. 51 

 
 
BRUKSDATA 
 
Påföringsmetod: Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning rekommenderas 

endast för yrkesanvändare. 
Förtunning / rengöringsmedel: Lacknafta 
Filmtjocklek, våt: 100 mikrometer 
Filmtjocklek, torr: 40 mikrometer 
Data för högtrycksspruta:  
       Munstycke: 0.021", 0,53 mm 
       Sprutvinkel: 65-80° 
       Färgtryck : 150 kg/cm2 
Rekommenderad förbrukning: 12-15 m2/liter beroende på underlaget 
Torktid (23 °C, 50% R.H.):  
Dammtorr: 5 timmar 
Övermålnigsintervall, minimum: 12 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Kan 

avvika med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation 
och skikttjocklek. 

 
 
BRUKSANVISNING 
Förbehandling 
 
Ytan måste vara ren, torr och fri från fett, vax och tvålrester. Fett och föroreningar tas bort med 
Gjøco Hustvätt. Låt torka innan ytterligare behandling. Slipa ytan matt och slät. Planslipat säkerställer 
korrekt och enhetlig slipning. 
 
Användningsmetod 
På bart och slipat trä förtunnas lacken med 20 % lacknafta för det första skiktet. Mattslipa, 
dammsuga mellan skikt för att säkerställa vidhäftning. Applicera lacken i längden längs brädor. 
Båtlack är även lämplig för lackering av trägolv, paneler, kork, möbler, dörrar och fönster. 
 
Annan information 
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Rör om väl före användning. Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika 
glans skillnad. Tjocka skikt och låga temperaturer ökar torktiden. Utsätt inte färgen för slitage innan 
det är helt härdad (3-4 dagar). 
 
Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. 
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/e.): 400 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <400 g/l 
VOC. 
Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. 
Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. 
Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi 
förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende 
av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor och kommer 
automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS 
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