Decor Möbellasyr

Ger en levande och djup yta med fin lyster
Kan brytas i olika nyanser
Gulnar inte
Lasera dina träytor för att bevara träets vackra
yta. Beckers Decor Möbellasyr är en matt
vattenburen lasyr som används för lasering av
möbler, köksluckor och snickerier. Vid lasering
med Decor Möbellasyr får du en transparent yta
med vackert djup och lyster. Bryt lasyren till din
favoritkulör för att ge träets översta skikt en fin
nyansering med personlig prägel.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
14 m²/l

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 10 timmar. Övermålningsbar efter 24
timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat
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Förberedelse av ytor
Grundmåla med Elegant Aqua Lackfärg Matt 1-2 gånger.
Måla i samma riktning som du skall lasera. Låt torka över
natt. Slipa ytan med ett finkornigt (400) slippapper.
Gamla lackfärgsmålade ytor kan laseras direkt med Decor
Möbellasyr efter tvättning och slipning.

Måla
LASERING
Lägg på Decor Möbellasyr jämnt över ytan i samma
riktning som grundfärgen med pensel eller planstrykare.
Fördriv till önskat utseende i en riktning. Lasyreffekten
blir tydligare ju hårdare du trycker penseln mot ytan.
Efter 1 dygns tork bör ytan skyddslackas med Decor
Klarlack.

När du målat klart
Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga
färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande
färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal
miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas
till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt
Undvik lasering om ytan är kallare än +5°C.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.
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För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och
hemsida.

