
Produktdatablad

Golvlack Quick Finish
Flügger Floor Varnish är produkter för behandling av trägolv. Ger en
smutsavvisande, robust och slitstark yta.

Produktbeskrivning
Halvmatt PU-förstärkt akrylgolvlack. Fyllig och snabbtorkande.
Rekommenderas där medelhöga estetiska och funktionella krav ställs, i
ofta använda områden med lätt visst slitage och nedsmutsning.

Slitstark

Snabbtorkande

Kräver inte primer

Användning

För alla träslag i uppehållsrum och kontor.
Underlaget ska vara obehandlat eller tidigare lackerat.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Ojämn eller löstsiddande lack och färg avlägsnas fullständigt till rent trä genom slipning.
Befintlig lack rengörs från smuts, föroreningar, fett och vax med Flügger Natural Wood Cleaner.
Mattslipa, men undvik genomslipning.
Dammsug och torka efter med en väl urvriden trasa.
Optimal slitstyrka uppnås med två eller flera behandlingar.

Applicering

Pensel eller rulle. 
Välj typ av verktyg beroende på kraven på finish. 
Påförs vått-i-vått i träets längsriktning, undvik överlappningar och lackpölar. 
Använd alltid samma satsnummer på sammanhängande/obrutna ytor.
Skillnad i ytstruktur kan resultera i glansavvikelse.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet. 
Kondensation under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning. 
Trägolv ska vara i fuktbalans vid behandling.
Vidhäftningen kontrolleras genom att dra ett mynt vinkelrätt mot den lackerade ytan med fast tryck.
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.



Produkttyp Lacker

Glans 20;Halvmatt

Densitet (kg/l) 1.05

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.) 10

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +15°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RF

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) 1

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) 2

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) 28

Utspädning Ska inte förtunnas, kan inte brytas

Rengöring av verktyg osv. Vatten

Förventat resultat

Halvmatt, färglös och slitstark. 
Fyllig finish med optimal sammanflytning.
Tål allmän nedsmutsning, slitage och rengöring med universalrengöringsmedel och urvriden trasa. 
Spärrar inte eventuell missfärgning från träets innehåll av lignin eller garvsyra.
Belasta ytan med försiktighet tills lacken är helt genomhärdad.
Ytan kan användas efter 5 timmar.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan
lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om
överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Tekniska data

Nuvarande TDS version

juni 2021

Ersätter TDS version

januari 2021


