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Gjøco klarlack vattenburen är en snabbtorkande och slitstark vattenburen polyuretanlack med 
ljusfilter. Avsedd för inomhusbruk på parkett, trägolv, trappor och räcken. 
 

 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Modifiserad  polyuretan lack 
Kulör: Transparant 
Glans: Sidenmatt 18-25, halvmatt 55-65, blank 88-95 
Densitet (kg/l): 1,05 
Torrhalt (volum %): 35 

 

 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Pensel eller rulle 
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten. Lacken skall normalt inte förtunnas 
Filmtjocklek, våt: 100-150 mikrometer 
Filmtjocklek, torr: 43-65 mikrometer 
Rekommenderad förbrukning: Ca 10-15 m2 per liter, beroende på underlag 
Torkning (23 ° C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Dammtorr: 1 timme 
Överrock. intervall, minsta Ca 4 timmar 
Lägsta appliceringstemp. °C: + 5°C 

 

 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Ytan tvättas med Gjøco Hustvätt för att avlägsna fett, soprester och golvvax. Tidigare målade ytor 
och fabrikslackade parkett matt slipas med sandpapper 150-180. Användning av slipmaskin 
garanterar jämn och grundlig slipning. Dammsug och torka ytan med luddfri fuktad trasa. På tidigare 
lackerade/oljade ytor bör vidhäftningstest göras före appliceringen. 
 
Användningsmetod 
Rör om lacken ordentligt före och under användningen. Lacken appliceras snabbt och jämnt på 
bräddlängden. På nytt trä applicera minst 3 skikt. På tidigare lackerade ytor rekommenderas minst 2 
skikt. Fiber resning slipas bort med fint sandpapper. Slipdamm avlägsnas grundligt. Det 
rekommenderas lätt mattslipning mellan skikten för att säkerställa vidhäftning. 
  
Annan information 
Produkten skall förvaras frostfritt i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl 
tillslutna och förvaras i torr jämn temperatur. Undvik att utsätta lackskikten för stark påverkan (spill, 
tryck, etc.) den första veckan efter målning.  Vänta minst 3-4 dagar att placera tunga möbler etc. på 
den målade ytan och 1 vecka för placering av mattor. Spillt vatten ska torkas upp omedelbart. 
Vattenburna lacker ger en benvit färgton och är därför bäst lämpade för ljusa trädslag. 
Provuppstrykning rekommenderas. 
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Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. 
 
 
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. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter 
dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS 

 


