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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Gulvlak 0569

Type: Vandbaseret selvhærdende polyuretan / akryl lak.

Anvendelse: Til ubehandlede og tidligere lakerede trægulve, hvor man ønsker en særdeles 

slidstærk overflade, som er nem at vedligeholde. Det anbefales at påføre 3 lag FAXE 

Gulvlak for optimal slidstyrke. Max. 2 lag pr. dag.

Egenskaber: FAXE Gulvlak er vandbaseret og meget holdbar. Lakken giver en uovertruffen 

slidstyrke og gør træet meget nemt at rengøre. FAXE Gulvlak anvendes til lakering af 

meget trafikerede områder, hvor der stilles ekstra store krav til slidstyrken. FAXE 

Gulvlak har en fremragende bestandighed overfor spild af diverse mad- og drikkevarer. 

Taber Abraser (slidstyrke):

CS-10: 19 mg

CS-17: 48 mg

Tørstof: 30 % vægt 26 % volumen

Forbehandling: 1. Rengør først træet med trærens, og herefter skal træet tørre helt.

2. Er træet tidligere lakeret skal det slibes, så overfladen fremstår mat.

3. Ønskes et hvidligt udseende anvendes max. 5 % combicolor hvid.

4. For at kontrollere vedhæftning og farvetonen anbefales det at foretage en prøve.

5. FAXE Gulvlak omrystes grundigt før og efter brug.

6. Påfør lakken med pensel, fin mohairrulle, malepude eller sprøjte i et jævnt lag.

7. Overlakering foretages, når første lag er tørt efter ca. 2 timer ved 20° C. Husk 

mellemslibning med korn 180.

8. Lakken skal påføres ved min. 15° C. Ved høje temperaturer over 25° C og lav 

luftfugtighed forkortes tørretiden væsentligt og der kan her med fordel tilsættes 5 % 

ekstra vand til lakken.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Pensel og rulle Ufortyndet

Sprøjtning Ufortyndet

Malepude Ufortyndet

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

Brugstør 4-6 timer 20 °C

Gennemhærdet 1 uger 20 °C

Systembeskrivelse:

Det anbefales at påføre 3 lag FAXE Gulvlak for optimal slidstyrke.

Ved slitage: Se under forbehandling punkt 2.

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/ltr.

Lagring: Opbevares ved temperaturer over 10° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj renses med vand.

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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