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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

FAXE Boliglak 0570

Type: Vandfortyndbar lak på basis af acryl- og polyurethandispersion.

Anvendelse: Lakering af trægulve, hvor der stilles krav til slidstyrke og let rengørlighed.

Egenskaber: Hurtig tørrende, hård og elastisk film, der tåler gængse rengøringsmidler.

Tørstof: 36 % vægt 30 % volumen

Forbehandling: Træet rengøres for fedt og snavs og skal være tørt før videre behandling. Hvis gulvet 

har været lakeret før anbefales det, at slibe først. OBS! FAXE Boliglak hæfter ikke på 

UV-lakerede gulve.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Pensel og rulle Vand30-40 sek. DIN-cup 4 mm

Sprøjtning Vand30-40 sek. DIN-cup 4 mm

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

20 - 25 gram / m²Berøringstør 30 min. 20 °C

20 - 25 gram / m²Kan overlakeres efter 90 min. 20 °C

20 - 25 gram / m²Kan slibes efter 90 min. 20 °C

Systembeskrivelse:

1x FAXE Boliglak

1x Slibning

1-2 x FAXE Boliglak

Lakeringerne kan foretages med ca. 1,5 times mellemtørring ved 20°

Rækkeevne: Teoretisk: 10 m²/ltr.

Lagring: Opbevares v/min. 5°C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med vand.

VOC forklaring: Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ   Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/

Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA

Underkategorien som produktet tilhører:(X)

EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)

Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt  g/l i blanding klar til brug : ZZZ

For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Bemærkninger: For oplysning om glansgraden - se etiketten på emballagen.

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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