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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE GOlak Hvidunder 0269
Type:

Grunder på basis af Acryl/voks dispersion, titandioxid og vand.

Anvendelse:

På alt ubehandlet eller afslebet træværk som ønskes lakeret. FAXE GOlak Hvidunder,
er specielt velegnet som forbehandling når en hvidpigmentering ønskes. Det anbefales
at efterbehandling foretages med FAXE GOlak.

Egenskaber:

Vandbaseret grunder, der udover at give træet et smukt hvidpigmenteret udseende,
også beskytter træet effektivt mod gulning.

Tørstof:

30 % vægt

Forbehandling:

1. Træet afrenses med FAXE Trærens eller FAXE GOlak Rens i opløsningen 1:20.
Hvis træet efter afrensning rejser sig, bør overfladen let slibes, så den fremstår glat.
Har træet tidligere været lakeret, skal der slibes til træet er helt lakfrit.
2. Efter endt tørring påføres FAXE GOLak Hvidunder. Dunken rystes før og under
brug.
3. FAXE GOlak Hvidunder påføres i et jævnt lag, med svamp, pensel eller
lammesvaber i træets længderetning.
4. Overlapninger udjævnes ved at stryge det behandlede område i hele træets
længderetning, mens FAXE GOlak Hvidunder endnu er våd.
5. Ønskes et mere hvidligt udseende, påføres yderligere et lag, når første lag er helt
tør, efter ca. 2 timer v/ 20 grader.

25 % volumen

Påføring:
Metode

Anbefalet viskositet

Fortyndere

Svamp

Ufortyndet

-

Pensel

Ufortyndet

-

Lammeuldsvaber

Ufortyndet

-

Tørring:

Brugsklar

Tørretid:
2 timer 20 °C

Lagtykkelse - tør film:
-

Rækkeevne:

Teoretisk:

13 m²/ltr.

Lagring:

Opbevares v/min. 5°C.

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:

Maleværktøj kan rengøres med vand.

Bemærkninger:

OBS: Det er vigtigt, at udvaske overfladen med FAXE Trærens eller FAXE GOlak
Rens, inden påføring af FAXE GOlak Hvidunder, for at sikre den bedste vedhæftning
og modvirke gennemslag. Det anbefales at rense overfladen 2 gange.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets
egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til
en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og
leveringsbetingelser.
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