2016/01

Landora Golvlack
Landora Golvlack är en vattenbaserad lack som ger en hård och slitstark yta. Lacken är därför
utmärkt till trä- och parkettgolv, men även för lackering av dörrar, foder och andra snickerier
inomhus.
OBS! Rör om väl innan och under användning. Lacken uppnår full slitstyrka efter en vecka,
varför man bör undvika att lägga på mattor eller belasta ytan den första veckan.
Lacken är vit i vått tillstånd och blir färglös när den torkat.
Tänk på miljön: Överbliven lack får ej hällas ut i avloppet. Lämna lackrester, förpackningar
och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning
Rör om väl innan och under användning.
Tidigare lackerade ytor
Om parkettgolvet är industrilackerat, slipa och provlackera en mindre yta först för att bedöma
vidhäftningen.
1. Rengör underlaget noga och ta bort eventuell bonvax.
2. Matta ner ytan med fint sandpapper. Dammsug noga.
3. Lackera flödigt med Landora Golvlack 3 gånger. Andra strykningen kan göras efter ca 3
timmar.
Nya och trärena ytor
1. Slipa ytan med fint sandpapper. Dammsug noga och våttorka noga.
2. Lackera flödigt med Landora Golvlack och låt torka 1 dygn.
3. Slipa bort eventuell fiberresning med fint sandpapper. Dammsug noga.
4. Färdigstryk 1-2 gånger.
Målarmästaren tipsar: Lacken uppnår full slitstyrka efter en vecka, varför man bör undvika
att lägga på mattor eller belasta ytan den första veckan.

Teknisk data
Glans: Halvblank (30).
Åtgång: ca 6-8 m²/liter.
Torktid: Dammtorr ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.
Applicering: Pensel eller filtrulle.
Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.
VOC-gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Produktens VOC: < 130 g/l. MAL kode 1993: 00-1.
Vattenbaserad
FÖRVARAS FROSTFRITT
FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:
0,75 liter: Färglös
2,5 liter: Färglös
Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.
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