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Til lakering af udendørs og indendørs træoverflader
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Skibslak anvendes til lakering af udendørs og indendørs træværk i form af gelændere, trapper, dørtrin, træværk på både (oven vande), borde, reoler m.m. Den giver
en meget slidstærk og vejrbestandig overflade. Skibslak er nem at påføre, med en
pæn udflydning, og den er modstandsdygtig overfor almindelige rengøringsmidler.
Tør inden for et døgn.

•
•
•
•
•

Giver en smuk og stærk overflade
Vand- og smudsafvisende
God sammenflydningsevne og høj elasticitet
Nem at påføre
Kan anvendes både inde og ude

Anvendelsesområde
Anvendes til lakering af både udendørs og indendørs træværk, som fx gelændere, trapper, dørtrin, træværk
på både (oven vande), borde, reoler m.m.

Anvendelse
Forberedelse
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets
forenelighed.
Behandling

TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLADER:<br><br>1. Tidligere behandlet træ slibes til trærent. 2. Den afslebne
overflade rengøres indendørs med Trip Trap Trærens. Udendørs bruges Trip Trap Møbel- og Terrasserens.
3. Inden lakering skal overfladen være helt tør og absolut fri for slibestøv. Brug en støvsuger eller hårdt
opvredet klud. 4. Lakken omrøres grundigt før og under brug. Anvend handsker ved arbejde med Skibslak.
5. Lakken påføres med pensel eller rulle (2-5 mm) i et jævnt tyndt lag. 6. Lad lakken tørre til dagen efter, min.
12 timer. 7. Mellemslib med korn 150-180. Overfladen renses grundigt for slibestøv med støvsuger eller hårdt
opvredet klud. 8. Endnu et lag lak påføres. 9. Punkt 6-8 gentages 2 eller flere gange afhængigt af hvilket slutresultat der ønskes. Desto flere gange, desto større fylde og holdbarhed opnås. 10. Ibrugtagning kan finde
sted efter 1 døgn. Gennemhærdet inden for en uge.<br><br>BEHANDLING AF UBEHANDLEDE/AFSLEBNE
OVERFLADER:<br>1. Den ubehandlede overflade rengøres indendørs med Trip Trap Trærens. Udendørs
bruges Trip Trap Møbel- og Terrasserens. Der slibes med korn 120 ned til friskt træ inden overfladen lakeres. 2.
Følg herefter punkt 3-10 i afsnittet om „Tidligere behandlede overflader“.

Bemærk

Vær omhyggelig med at lakere endetræ og samlinger, da det typisk er her lakken vil begynde at flage af.

Tørretid (ved 20˚C):
Tørretid (ved 20˚C):

Ca. 12 timer.

Gennemhærdet

1 uge.
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Teknisk data
Massefylde

0,9

Holdbarhed

2 år i uåbnet tilstand.

Påføringstemperatur

15-30˚C.

Rækkeevne:

Ca. 8-10 m²/liter afhængig af træsort og overfladestruktur.

Rengøring af værktøj

Med terpentin.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for
opvarmning (f.eks. sollys). Opbevares frostfrit.

VOC

452 g/liter. Produktets underkategori: A/i. Produktets grænseværdi: 600 g/liter (2010).

Emballage

0,375 og 0,75 L metaldåse.

Vedligehold og følgeprodukter
Ugentlig rengøring

Vinyl-, Laminat- og Laksæbe

Følgeprodukter

Møbel- og Terrasserens<br>Trærens

Værktøj:

Pensel eller lakrulle.
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Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Disse oplysninger er baseret på
omfattende laboratorieprøver
og praktisk erfaring. Eftersom de
forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA
Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet.
WOCA Denmark A/S fraskriver sig
ethvert ansvar ved utilsigtet brug
af og omgang med produktet.
Produktet kan i princippet betragtes
som halvfabrikata, da resultatet er
afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling,
temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at
ændre produktet samt de opgivne
data. Denne label/produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

