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Landora Utelasyr
Landora Utelasyr är en alkydoljebaserad, vattenburen lasyr avsedd för utvändigt trä. Landora
Utelasyr framhäver träets naturliga struktur och ger en vattenavvisande yta som motverkar
sprickbildning. Skyddar mot UV-strålning.
Kan även användas inomhus. Torktiden kan då förlängas.
OBS! Nytt obehandlat trä skall behandlas senast 14 dagar efter uppsättning. Använd ej på
liggande ytor såsom terrasser. Måla ej på solvarm yta eller sent på dagen med risk för dagg.
Rätt kulör framträder först när lasyren har torkat. Den slutliga kulören är beroende av underlagets sugförmåga och antalet behandlingar. Önskas en ljusare kulör är det lämpligt att späda
med Landora Utelasyr Färglös. Måla med färglös lasyr varannan gång om du inte vill ha en
mörkare kulör.
Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att
blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Om målningen avbryts, sluta i ett
hörn eller skarv.
Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och
tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning
Rör om väl innan och under användning.
1. Rengör noga med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönster för att förhindra etsning).
Låt torka.
2. Lasera minst 2 gånger för att få bäst skydd.
Målarmästaren tipsar: För att få jämnare kulör målas först ett skikt med Landora Utelasyr
Färglös och sedan önskad kulör på lasyren.

Teknisk data
Åtgång: Hyvlat trä ca 6-8 m²/liter, ohyvlat trä ca 4-5 m²/liter.
Torktid vid 20°C: ca 6-8 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.
Applicering: Pensel.
Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.
VOC-gränsvärde (Kat A/f): 130 g/l (2010).
Produktens VOC: < 130 g/l.
Vattenbaserad
FÖRVARAS FROSTFRITT
FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:
0,75 liter: Färglös, Vit, Svart, Svartbrun,
Mörkbrun, Mellanbrun
4,0 liter: Färglös, Vit, Svart, Svartbrun,
Mörkbrun, Mellanbrun
Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.
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