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PU Gulvlak 210 & PU Gulvmaling 284
Det gør ikke noget, at du træder på vores produkter – de kan holde til det!
Vi har udviklet to nye produkter til gulve, der er baseret på polyurethan (PU) og en særdeles stærk acryl.
Med begge produkter opnår du en flot stærk overfladebehandling, der virkelig holder til at blive trådt på.
2) Neutralisering
Efter afvaskning/rengøring bør gulvet neutraliseres
ved afvaskning i eddikesyrevand (3 dl eddikesyre til
10 liter vand), så alle sæberester er væk.
3) Slibning
Efter neutralisering skal gulvet slibes ned til det
sted, hvor vedhæftningen er god. Dette testes bedst
ved at udføre et mindre prøvefelt (se nedenfor). Hvis
den tidligere overfladebehandling er meget medtaget
og slidt, anbefaler vi total afslibning.

PU GULVLAK 210 – ULTRAMAT
Ultramat 1-komponet gulvlak til lyse træsorter som
fyr, bøg og eg.
Produktet kan benyttes i boliger med almindelig
slitage, både på tidligere lakerede gulve og gulve
slebet til rent træ.
SikkerhedsProduktinfo

datablad

PU GULVMALING 284 – BLANK
Særdeles slidstærk 1-komponent gulvmaling til stabilt træ og beton med middelsvær belastning.
Produktet kan benyttes i boliger, kontorer og andre
områder, hvor der ønskes ekstra slidstyrke, og hvor
det skal være nemt at genbehandle.
Produktinfo

FORBEREDELSE

Sikkerhedsdatablad

For at få et holdbart resultat er det vigtigt, at underlaget er grundigt forberedt til at modtage overfladebehandlingen. Dette gøres ved afvaskning, neutralisering, slibning og støvsugning i nævnte rækkefølge.
Er man ikke omhyggelig med forberedelserne, bliver
arbejdet ikke pænt, og man risikerer, at lakken/malingen hæfter så dårligt, at den krakelerer og skaller af.
1) Afvaskning/rengøring
Gulvet skal renses og vaskes, så det er helt fri for
snavs og voks. Sorte streger vil f.eks. kunne fjernes
med lidt rensebenzin.

4) Støvsugning
Til slut skal gulvet støvsuges for alt slibestøv. Er man
i tvivl om støvsugningen er effektiv nok, kan man
tørre gulvet over med en ren klud opvredet i vand.
Prøvefelt
Vedhæftningen tjekkes ved at skrabe med kanten af
en mønt. Hvis lakken ikke krakelerer, er vedhæftningen god. Ved nylakering bør man lade lakken hærde
fra den ene dag til den anden, inden prøven foretages.
GODE RÅD
I FORBINDELSE MED LAKERING OG MALING
• Det er særdeles vigtigt, at omryste eller omrøre
produktet omhyggeligt.
• For at undgå urenheder i produktet, er det en god
ide at benytte et filter ved omhældning. Tal med
dit lokale kundecenter om dette.
• Man bør sørge for, at der er fornuftig luftfugtighed
i lokalet. Hvis der er for tørt, når man behandler
gulvet, risikerer man dårlig vedhæftning, blæredannelse og uens glans.
• For at få et ensartede resultat er det vigtigt, at
behandle hele gulvet i én arbejdsgang.
• Det har stor betydning, at man vælger det rigtige
værktøj. Man kan fristes til at benytte en tilfældig
billig rulle, men med en mikrofibervalse af god
kvalitet får man et langt flottere resultat.
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