Elit Ädelträlack

Vattenavvisande
Ger en fyllig yta med vackert djup
Förstärkt med UV-skydd för längre hållbarhet
Sätt karaktär på det finaste av trä med Beckers
Elit Ädelträlack. Elit Ädelträlack är en blank
klarlack som används för lackering av ädelträ
som teak och ek. Lacket används med fördel på
entrédörrar, trädgårdsmöbler och andra
snickerier utomhus. Den svagt
brunpigmenterade lacken ger en fyllig, blank
och vattenavvisande yta med vackert djup.
Dessutom är den förstärkt med UV-skydd för
längre hållbarhet.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
5 - 10 m²/l

GLANS
Högblank

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +7°C till ca +25°C yttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 6-12 tim och övermålningsbar efter 12-24
timmar beroende på träslag

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC <
130 g/l.
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Förberedelse av ytor
Tvätta smutsiga ytor med Terrasstvätt. Borsta, skrapa och
slipa bort löst sittande lack och grånat, poröst trä. Slipa
sedan ytan lätt för att få bort ev. fiberresning samt damma
av. För bästa resultat använd en mjuk syntetisk flat
pensel.

Måla
Stryk Elit Ädelträlack flödigt 3 gånger eller fler, med
ordentlig tork mellan strykningarna, tills önskad ytfinish
uppnåtts. Ju fler skikt desto mer hållbar yta. Slipa av ytan
med fint slippapper (grovlek 240) eller fin slipsvamp
mellan strykningarna och håll dammfritt under
torkning. Undvik uppehåll i målningen på
sammanhängande ytor så att inte kulörstarkare skarvar
(överlapp) uppstår.

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
Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16%
fuktkvot. Lacka inte på solheta ytor. Lacka inte heller vid
risk för regn och dagg inom ca 12 timmar från
målningens avslutande. Mycket hög luftfuktighet, kyla
och dålig luftomsättning förlänger torktiden.

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.

