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Gjöco Panellack är en vattenburen, snabbtorkande akrylbaserad silkematt lack med ljusfilter. 
Används inomhus på ny eller gammal obehandlad gulnat panel/trä. Kan nyanseras med brytmaskin. 
 
FYSIKALSKA DATA 
 
Typ: Vattenburen akryllack 
Kulör: Transparent, kan brytas med Gjøcomix. 
Glans: Silkematt 
Viskositet (Pa): 2,2-2,7 
Densitet (kg/l): Ca. 1,0 
Torrhalt (volym %): Ca. 26  

 

 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod: Påföres med fyldig, flat pensel 
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten 
Rekommenderad förbrukning: 12-15 m²/liter beroende på underlaget 
Torkning (23 °C, 50% relativ 
fuktighet) 

 

Dammtorr: 30 min  
 

Övermålningsintervall, 
minimum: 

1 timme. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. 
Avviker med förändrade temperaturer, fukt, ventilation och 
filmtjocklek 

Minsta appliceringstemp. °C: + 5°C. De bästa resultatet erhålles när lacken används vid 
rumstemperatur 

 

 
BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Ytan måste vara ren och fri från fett och smuts. För att undvika fiberresning på nytt trä, kan panelen 
vätas med vatten och sedan lätt slipas före applicering av Gjöco Panellack. Gamla obehandlade panel 
rengöras med Gjöco Interiörtvätt innan du fortsätter. Fiberresning slipas lätt ner. 
 

Användningsmetod 
Det rekommenderas att göra provuppstrykning för att kontrollera om färgen är som man vill. Olika 
gula nyanser i träet kommer att påverka färgen, vilken kan variera från panel till panel. Lackera en 
eller ett fåtal brädor i taget i full längd för att undvika överlappningar. Släta ut om det behövs med en 
svamp eller trasa medan lacken är fortfarande våt. Applicera 1-2 skikt enligt önskemål. Färglös Gjöco 
Panellack rekommenderas i 2 skikt för att ge ett bättre UV skydd mot träets gulning. Eventuella fibrer 
resningar slipas lätt ned. Det rekommenderas att rengöra penseln i vatten under arbetet för att 
undvika korn och torkade partiklar. 
 
 

Övrig information 
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Rör om lacken väl före användning. Burkar med olika tillverkningsnummer blandas före användning 
för att undvika glansskillnader. Produkten får inte utsättas för frost. 
 
Säkerhet 
Se separat säkerhetsdatablad. 
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/e.): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <40 g/l VOC. 
__________________________________________________________________________________ 
Informationen i detta datablad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. 
Eftersom de relativa produkterna ofta används 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 

 


