Decor Klarlack Matt

Ger en hård och tålig yta
Kan användas som skyddslack på betsade ytor, ådringar och marmoreringar
Ger ett vackert matt slutresultat
Se till att snickerierna håller sig fina längre
genom att lacka dem. Beckers Decor Klarlack
Matt är en ljus klarlack som används för
lackning av möbler, snickerier och andra träytor
inomhus. Färgen är även lämplig som
skyddslack på laseringar gjorda med vattenburna
produkter. Med Decor Klarlack Matt får du en
vacker, hård och tålig matt yta.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 12 m²/l

GLANS
Matt

VERKTYG
Pensel

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

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC <
130 g/l.
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Förberedelse av ytor
Se till att ytorna är rena och dammfria.
Tidigare lackerade träytor slipas och avdammas.
Applicerad träbets utjämnas med trasa eller svamp tills
ytan är nästan torr. Vänta 6 timmar innan ytan slipas och
lackas med Decor Klarlack.

Måla
Behandla två gånger med lätt avslipning mellan
strykningarna. Vänta en natts tork mellan
behandlingarna.
Lacken är vit/mjölkaktig vid applicering, klarnar och blir
helt transparent när den torkat.

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
Omröres väl före och under användning.
Alkyd- och linoljebaserade färger gulnar om de
överlackas med vattenburen klarlack.
Behandla inte stabiliserad brunbok samt vaxade och
oljade ytor med Decor Klarlack.
Undvik lackning om ytan är kallare än +10°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.

