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Master Classic Lacquer är ett vattenbaserat, luktsvagt golvlack som ger träet en
motståndskraftig och hållbar yta perfekt för normalt slitage. Lacket kombinerar
ett rimligt pris med god prestanda och är lämpligt till privatbostäder tack vare
en lättarbetad konsistens, fin utjämning och kort torktid.

•
•
•
•

Enkelt att använda
Bra pris/prestanda
Kräver ingen primer
Luktsvagt

Applikationsområde
För lackering av nya, obehandlade och nyslipade trägolv i privatbostäder, t.ex. bostadsrätter. Perfekt till
alla träslag.

Bruksanvisning
Förberedelser

Det är viktigt att såväl träet och grundlacket har en temperatur på minst 15°C, men helst 20°C, samt en
luftfuktighet på ca 50 %. Sörj för god ventilation i rummet för optimal torktid och avdunstning. Sista
slipningen ska göras med sandpapper kornstorlek 100-120. Dammsug noga och torka eventuellt golvet
med en hårt urvriden trasa/mopp fuktad med rent vatten. WOCA Intensive Wood Cleaner kan hjälpa till
att avlägsna smuts från slipade trägolv innan grundning eller lackering. Låt golvet torka helt över natten.
Golvet ska vara helt torrt innan grundning eller lackering. Använd i samband med grundning WOCA
Master Base Primer till nyslipat trä för att minska sidbindningar. Prova alternativt WOCA Master Multi
Primer till exotiska träslag eller till gammalt trä som tidigare behandlats med olja eller vax.
Kom alltid ihåg att göra en provstrykning på en mindre synlig plats för att kontrollera ytan och
produktens lämplighet.

Sista slipningen

Korn 100-120.

Behandling

1 x primer + 2 x Master Classic Lacquer / eller / 3 x Master Classic Lacquer

Applicering dag 1

Applicera ett jämnt lager outspädd primer och lack ELLER två lager lack med lätta rörelser i brädornas
längdriktning. Undvik lackpölar. Applicera lacken vått-i-vått för att undvika överlappning. Låt ytan torka
till nästa dag.

Applicering dag 2

Mellanslipa ytan med en kornstorlek på 120–200 och dammsug noga. Påför det sista lagret outspädd
Master Classic Lacquer med lätta rörelser. Om sista lagret lack appliceras efter mer än 24 timmars torktid
ska golvet alltid tvättas med WOCA Intensive Wood Cleaner och mellanslipas först.

OBS!

Vatten och färgande vätskor som t.ex. rödvin och kaffe ska torkas upp omedelbart för att förhindra
fläckar.

Torktid
Torktid mellan lagren

2-3 timmar vid 20°C

Försiktigt bruk

4-6 timmar vid 20°C

Genomhärdat

7 dagar vid 20°C
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Tekniska data
Densitet

1.00-1.10 g/ml.

Torrsubstanshalt

30-40%

Hållbarhet

2 år

Appliceringstemperatur

+15-25°C och ca 50% luftfuktighet.

Viskositet

20-25 And. DIN Cup 4

Täckförmåga

8-10 m²/L

Rengöring av verktyg

Med vatten

Förvaring

+10-25°C. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej utsättas för
höga temperaturer eller direkt solljus. Förvaras frostfritt på
vintern och svalt på sommaren.

VOC

VOC-Max: 80 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE (A/e (VB)): 130 g/l.

Förpackning

5L

Underhåll och tillbehörsprodukter
Rengöring varje vecka

Master Cleaner, #684525

Halvårsunderhåll

Master Care, #684125

Relaterade produkter

Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Denna information baseras på
omfattande laboratorieprover
och praktisk erfarenhet. Eftersom
de förhållanden som råder
när produkten används ligger
utanför WOCA Denmarks kontroll
kan vi inte garantera annat än
produktens kvalitet. WOCA
Denmark A/S frånsäger sig allt
ansvar för icke avsedd användning
och hantering av produkten.
Produkten kan i princip betraktas
som halvfabrikat, eftersom
resultatet beror på konstruktionen,
underlagets egenskaper,
förbehandling, temperatur,
luftfuktighet, påläggning m.m.
WOCA Denmark A/S förbehåller
sig rätten att utan föregående
meddelande ändra produkten
och angivna data. Denna etikett/
produktbeskrivning ersätter alla
tidigare versioner.

