
Teknisk Datablad

Classic Uretan lakk
Produktbeskrivelse
Classic Uretan lakk er en ekstra lys lakk basert på polyuretan. Gir varig beskyttelse i form av lakkfilm som er 
enkel å vedlikeholde og holde ren. Inneholder UV-filter som reduserer misfarging av treverk. 
_______________________________________________________________________________________

Anbefalte bruksområder
Alle typer treverk ute og inne. Leveres i 2 ulike glansgrader Boneglans og Halvblank. Det finnes også egne 
variant godkjent for bruk på idrettsgulv (GL30XF) og til marint/utendørs bruk (maritim). 
_______________________________________________________________________________________

Filmtykkelse og forbruk
Anbefalt filmtykkelse tørr (μm) 40
Anbefalt filmtykkelse våt (μm)  100
Anbefalt forbruk (m²/l) 12-14

Fysiske egenskaper
Farge  Fargeløs
Tørrstoffinnhold (vol %) 45

Boneglans Halvblank 
Glansgrad       15-18 40 
UV Nedbrytingsresitens Utmerket
Fuktighetsresistens  Meget bra
Slitasje motstand (Ripefasthet) God 
Slitasje motstand (Totalt) Meget god 
Fleksibilitet  God
Vikositet 200 cp
Flammepunkt (C) 42 
_______________________________________________________________________________________

Forbehandling
Alle flater må være rene, tørre og fri for alle typer fett og annen forurensing. Fabrikklakkerte og andre 
tidligere lakkerte flater må omhyggelig avfettes og slipes med 3M slipenett Scotch Mesh P 80-100 eller 
sandpapir av samme korning. Prøvestrøk på lite synlig sted skal alltid utføres ved overlakkering av tidligere 
lakkerte flater.
_______________________________________________________________________________________

Påføringsbetingelser
Ingen spesielle krav. Lave temperaturer og lav luftfuktighet forlenger tørkeperioden. God ventilasjon er vik-
tig for god og riktig tørk. 
_______________________________________________________________________________________



Påføringsmetoder
Pensel Velegnet for flekking og behandling av mindre områder.
Rulle Rulle er den anbefalte påføringsmetode. Korthårete filtruller for blanke malinger og lakk er 

anbefalt. Unngå bruk av nye ruller på toppstrøk.
Sprøyting Sprøyting er mulig, kontakt produsent for detaljer.

Påføringsdata
Tynner  White Spirit
Løsningsmiddel White Spirit
Annet  Tiltreb jevn påføring. Anbefalt filmtykkelse bør ikke overskrides.
_______________________________________________________________________________________

Tørketid
Tørketid er avhengig av luftsirkulasjon, temperatur, filmtykkelse, luftfuktighet og antall strøk. Oppgitte tall er 
typiske ved:
- God ventilasjon
- Anbefalt filmtykkelse
- Normal romtemperatur (18-20°C)
Overflatetørr 2 hrs
Gjennomtørr  12 hrs
Overlakkbar  12 hrs
Helt gjennomherdet 24 hrs

De oppgitte tidsintervaller må kun oppfattes som veiledende. Reell tørketid kan variere med filmtykkelse, 
temperatur, luftfuktighet, ventielasjon, undergulv etc. 
_______________________________________________________________________________________

Lagring
Produktet skal oppbevares forskriftsmessig på et kjølig, tørt og godt ventilert sted uten nærhet til varme og 
antennelseskilder. Produktet kan lagres minimum 12 måneder i uåpnet metallemballasje. Produkt tappet på 
plastemballasje har maksimal holdbarhet på 3 måneder.
_______________________________________________________________________________________

Håndtering
Ingen spesielle krav utover generell forsiktighet slik at produktsøl unngås. Rør om eller rist boksen omhyg-
gelig før bruk. Støv som genereres ved pussing og mattsliping av produktet kan under visse omstendigheter 
utgjøre brannfare og bør håndteres som brannfarlig avfall.
___________________________________________________________________________________

Forpakningsstørrelser
1, 3 og 10 liters bokser. 15 liters plastkanner.

_______________________________________________________________________________________

Helse og sikkerhet
Les brukerveiledning og advarsler på emballasje og evt. HMS-datablad før bruk. Brukes kun på godt venti-
lerte steder. Er tilstrekkelig ventilasjon vanskelig må bruk av friskluftsmaske vurderes. Løsemiddeldamper 
bør ikke inhaleres. Unngå hudkontakt. Søl på hud fjernes først ved bruk av White Spirit, deretter rikelig med 
såpe og vann. Ved øyekontakt skylles først med rikelig rennende vann før behandling hos lege. 
For detaljert informasjon om helse og sikkerhet, referer til HMS datablad.



ÆRKLÆRING
Informasjonene i dette datablad er gitt etter beste evne basert på laboratorieforsøk og praktisk bruk. Fordi 
produktet kan anvendes under forhold utenfor vår kontroll kan imidlertid vi kun garantere for produktets 
kvalitet og de konkrete bruksområder som er skissert i dette datablad. Gulvkompagniet A/S forbeholder seg 
retten til uten forutgående varsel å endre egenskaper og spesifikasjoner ved produktet. Det er brukers ansvar 
å påser at han besitter et til en hver tid oppdatert datablad.
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