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Master QP Lacquer er en enkomponent, vannbasert lakk til kontorer og
andre kommersielle områder med middels høy trafikk. Denne lakken gjør
påføringsprosessen enklere og raskere, da den tørker raskt og er lett å bruke. Den er
svært motstandsdyktig mot vann og kjemikalier og tilfører minimalt med farge til
treet slik at det lyse, nordiske utseendet bevares. Den inneklimamerkede lakken er
enkel og sikker å påføre, og sikrer et behagelig inneklima etter påføring.

• Tørker raskt uten bruk av herder
• Sterk og motstandsdyktig
• Inneklimamerket

Bruksområde
Til lakkering av nye, ubehandlede og nyslipte tregulv i kommersielle områder. Passer alle treslag.

Bruksanvisning
Forberedelse

Det er viktig at både tre og lakk har en temperatur på minst 15 °C, og helst rundt 20 °C, samt en luftfuktighet
på ca. 50 %. Sørg for god ventilasjon i rommet av hensyn til tørketid og avdamping. Siste sliping til rent tre
skal utføres med sandpapir eller slipeskive korning 100–120. Støvsug grundig og tørk eventuelt av gulvet
med en klut eller mopp godt oppvridd i rent vann. WOCA Intensive Wood Cleaner kan bidra til å fjerne
smuss fra slipte tregulv før de forbehandles eller lakkeres. La gulvet tørke over natten. Gulvet skal være helt
tørt før grunning eller lakkering. Bruk WOCA Master Base Primer til grunning av nyslipt tre for å redusere
sidebindinger. Du kan eventuelt prøve WOCA Master Multi Primer til eksotiske treslag, eller til gammelt tre
som har vært behandlet med olje eller voks tidligere.
Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at lakken og treverket er
forenelige.

Siste sliping

Korning 100–120

Behandling

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

Påføring dag 1

Påfør ett jevnt strøk med ufortynnet primer og lakk ELLER to strøk lakk med lette bevegelser på langs av
breddene. Unngå lakkansamlinger. Påfør lakken vått-i-vått, så unngår du overlappinger. La overflaten tørke
over natten. Merk: Du kan påføre et tredje lakkstrøk samme dag under ideelle forhold (20–25°C og 40–60 %
RF). Følg beskrivelsen under dag 2

Påføring dag 2

Mellomslip overflaten med korning 150–200 og støvsug deretter grundig. Påfør det siste strøket med
ufortynnet Master QP Lacquer med lette bevegelser. Hvis siste lakkstrøk påføres etter mer enn 24 timers
tørketid, skal det alltid utføres en vask med WOCA Intensive Wood Cleaner og en mellomsliping.

Merk

Water and coloured fluids, such as red wine and coffee, must be wiped off immediately to prevent staining.

Tørketid
Tørketid mellom hvert strøk2–3 timer ved 20°C
Lett bruk

5 timer

Gjennomherdet

5–7 døgn
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Tekniske data
Innhold

2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.
5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-Methyl2,3-dihydroisothiazol-3-one (3:1). Kan utløse allergisk
reaksjon.

Tetthet

Ca. 1,0–1,05 g/ml

Tørrstoffinnhold

Ca. 32 %

Holdbarhet

1 år fra produksjonsdato

Påføringstemperatur

+15-25°C

Viskositet

Ca. 20–25 sek. v/ DIN Cup 4 v/ 20°C

Forbruk

Ca. 8–10 m2/l, avhengig av treslag og overflate

Rengjøring av verktøy

Med vann

Oppbevaring

+10–25°C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke
utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares
frostfritt om vinteren og kjølig om sommeren (maks. +25°C).

VOC

VOC-Maks: 105 g/l, VOC GRENSE (A/e (VF)): 130 g/l.

Emballasje

5L

Godkjenninger

Indoor Climate Labelled/IBR

Vedlikehold og relaterte produkter
Ukentlig rengjøring

Master Cleaner, varenr. 684525

Halvårlig pleie

Master Care, varenr. 684125

Relaterte produkter

Intensive Wood Cleaner, varenr. 551525

Verktøy

Lakkrulle, 9 mm luv, #88005
Ullpad, #596051
Padholder, #399710

Contact_Label
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Opplysningene er basert på
omfattende laboratorietester
og praktisk erfaring. Da
bruksforholdene ofte ligger utenfor
WOCA Denmarks kontroll, kan vi
ikke garantere annet enn produktets
kvalitet. WOCA Denmark A/S
fraskriver seg ethvert ansvar ved
utilsiktet bruk av og omgang med
produktet. Produktet kan prinsipielt
betraktes som et halvfabrikat,
da resultatet er avhengig av
konstruksjon, underlagets
beskaffenhet, forbehandling,
temperatur, luftfuktighet,
påføring m.m. WOCA Denmark
A/S forbeholder seg retten til å
endre produktet samt angitte data
uten forvarsel. Denne etiketten/
produktbeskrivelsen erstatter alle
tidligere versjoner.

