
Produktdatablad

KABRIC Floor Strongcoat Silk
DETALE CPH er eksklusive dekorasjonsprodukter med øye for de små
detaljer. Farger og finisher er inspirert av vår nordiske designarv og naturens foranderlighet. Produktene
er egnet for profesjonelle så vel som til gjør-det-selv-bruk.

Produktbeskrivelse
Halvblank robust PU-forsterket akryllakk. Anbefales til overflater behandlet med KABRIC Floor som
utsettes for middels funksjonelle krav, lett trafikk, bruksbetinget slitasje og lett tilsmussing. Fremhever
overflatens estetikk og visuelle uttrykk.

PU-forsterket akryllakk

Robust

Halvblank

Anvendelse

Oppholdsrom og lignende bruksrom.
Anvendes på underlag behandlet med KABRIC Floor.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Fremgangsmåde

Støvsug og tørk etter med en hardt oppvridd klut.
Påfør 3 lag KABRIC Floor Strongcoat Silk med pensel og/eller rull.

Påføring

Pensel og rull. 
Tilpass valg av verktøy med krav til overflate. 
Slå av gulvvarmen mens behandlingen pågår.
Etter behandlingen tennes gulvvarmen gradvis.
Påfør ensartet vått i vått, unngå overlapping og lakksjøer. 
Bruk alltid samme batchnummer på sammenhengende/ubrutte overflater.
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet. 
Kondensdannelse under tørking/herding må ikke forekomme.
Kulde og økt luftfuktighet forlenger tørketid, gjennomherding og gjenbehandlingsintervall.
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og gjennomherdingen. 
Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.



Densitet (kg/l) 1.03

Almindelig rekkeevne (m²/ltr.) 12

Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding Min. +10°C

Luftfuktighet Maks luftfuktighet 80 % RF.

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer) 1

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer) 2

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager) 7

Rengjøring av verktøy osv. Vann

Forventet resultat

Halvblank slitesterk overflate med smussavvisende egenskaper. 
Fyldig finish med optimal sammenflyting.
Tåler rengjøring, herunder flekkrengjøring med rengjøringsmiddel uten slipemiddel pH ˃ 2 < 9, vann, børste og klut.
Fuktbetingede dimensjonsendringer fra underlaget kan medføre synlige avtegninger i den ferdige overflaten.
Belast overflaten med forsiktighet til lakken er helt gjennomherdet.
Overflaten kan tas lett i bruk etter 24 timer.

Tips

Sett filtputer på møbler for å minimere merker og riper.
Beskytt overflaten og steder med mye trafikk og konsentrert slitasje.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale
gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på
malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket
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