220 PU Gulvlak Glans 20
Produktinformation

Beck & Jørgensen A/S

Beskrivelse
Mat 1 komponent polyurethan / acryl gulvlak til lyse træsorter som fyr, bøg og eg.
Produktet kan benyttes i boliger, hvor der ønskes en mat behandling der tåler almindelig slitage.

Behandling
Gulvet skal være rent, tørt og fri for sæberester, voks og anden forurening.
Efter afvaskning kan der neutraliseres med eddikesyre hvis nødvendigt. 31% eddikesyre blandes med vand i
forholdet 3 dl. eddikesyre til 10 liter vand.
Sidste slibning inden lakering bør foretages med korn 120 og mellemslibning med korn 150.
Efter afslibning til vedhæftning fjernes slibestøv omhyggeligt, eventuelt ved støvsugning.
Hvidpigmentering bør altid forslettes med anstryger og påføres som førstebehandling, hvorefter der bør lakeres to
gange med klar lak.
Der bør altid udføres prøvefelt.

Rengøring
Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.
Sikkerhed & miljø
Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers
dagligt arbejde.
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers
dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk
Bemærk
Lakken rystes grundigt inden brug, og der bør altid udføres prøvefelt, hvor vedhæftning kontrolleres.
Efter lakering kan gulvet betrædes forsigtigt efter ca. 8 timer og det er gennemtørt efter ca. 72 timer.
Pålægning af tæpper og gulvvask bør først ske efter 5-7 døgn.
Daglig rengøring bør ske ved støvsugning eller vask med lunket vand tilsat neutralt opvaskemiddel.

Tekniske data
Bindemiddel:
MBK-Type:
Glans:
Vol. tørstof:
Kulør:
Tørretid:

Acryl / Polyurethan, Vandig

20, mat
ca. 30%
Klar
Ca. 2 timer, overmalbar ca. 4 timer, gåtør ca. 8 timer, fuldt afhærdet efter 5-7
døgn (+20°C, RF: 60%)
Påføring:
+10 ºC til +25º C. RF: 40-80%
Fortynding: Vand
Rækkeevne: Ca. 8 m²/ltr
Værktøj:
Rulle med kort luv eller pensel
Mal-Kode:
00-1 (1993)
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Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på www.bj.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og kontrol, kan
vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat.
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