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Master RD-2K Lacquer er en to-komponent, hurtigtørrende gulvlak som anvendes
sammen med en isocyanatfri cross-linking hærder. Lakken er tiltænkt offentlige
miljøer med ekstrem trafik, som f.eks. kantiner og trapper, grundet dens usædvanlige stærke beskyttelse, høje skridhæmmende effekt og ekstreme resistens over
for sorte hælmærker, ridser og pletter. Lakken er helt klar og bevarer træets lyse
nordiske look på smukkeste vis. Den indeklimamærkede lak påføres på en nem og
sikker måde, og sikrer et behageligt indeklima efterfølgende.

•
•
•
•
•

Ekstrem styrke og resistens
Opfylder de højeste krav til skridsikkerhed
Lyst nordisk look
Længere brugstid pga. Master Pure 2K Hardener  
Brandklassificeret efter DIN EN 13501: Bfl-s1

Anvendelsesområde
Til lakering af nye, ubehandlede og nyslebne trægulve i offentlige miljøer med stærk trafik. Ideel til alle
træsorter.

Anvendelse
Forberedelse

Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15°C, dog helst omkring 20°C, samt en
luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt
gulvet af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. WOCA Intensive Wood Cleaner kan hjælpe med at
fjerne snavs fra afslebne trægulve før priming eller lakering. Lad venligst gulvet tørre helt natten over. Gulvet
skal være helt tørt inden priming. I forbindelse med priming, anvend da WOCA Master Base Primer til nyslebet træ for at reducere sidebindinger. Alternativt, prøv WOCA Master Multi Primer til eksotiske træsorter eller
til gammelt træ tidligere behandlet med olie eller voks.
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af træets og lakkens forenelighed.

Sidste slibning

Korn 100-120

Behandling

1 x primer + 2 x Master RD-2K Lacquer

Påføring dag 1

Påfør primeren. Når den er tør, bland WOCA Master Pure 2K Hardener og lak, og ryst grundigt sammen inden
anvendelse. Lad blandingen hvile i 10 min. før ibrugtagning, så hærderen aktiveres. Ét lag Master RD-2K
Lacquer påføres ufortyndet med pensel eller rulle. Undgå laksøer. Påfør lakken vådt i vådt, så overlap undgås.
Lad overfladen tørre til næste dag.

Påføring dag 2

Mellemslib overfladen med korn 120-200 og støvsug grundigt efterfølgende. Påfør sidste lag/strøk Master
RD-2K Lacquer med hærder (nyblandet). Hvis sidste lag lak påføres efter mere end 24 timers tørretid, skal en
afvaskning med WOCA Intensive Wood Cleaner og en mellemslibning altid foretages.

Tørretid (ved 20˚C):
Tørretid mellem lagene

2-3 timer ved 20°C.

Let anvendelse

5 timer.

Gennemhærdet

5 døgn.

Vi anbefaler:

Møbler dog først efter 24 timer. Må først tildækkes med tæpper og vaskes efter 5 døgn.<br>Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden
bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav
temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

Master RD-2K Lacquer

Teknisk datablad

Fremragende resistens og holdbarhed til
stærkt trafikerede områder

17.09.2020 - p. 2/2

Teknisk data
Deklaration

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion.

Massefylde

1,00-1,05 g/ml

Tørstofindhold

Ca. 33 %

Holdbarhed

1 år fra produktionsdato

Påføringstemperatur

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Viskositet

Ca. 22 sek.

Rækkeevne:

Ca. 8-10 m2/L, afhængig af trætype og overflade.

Blandingsforhold

100 ml hærder til 5 L lak.

Brugstid

Blandingen skal anvendes inden 48 timer.

Rengøring af værktøj

Med vand.

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke
udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares
frostfrit om vinteren og køligt om sommeren (max. +25°C).

VOC

Max. 105 g VOC/L. Grænseværdien er 130 g VOC/L. (kat. A/e
(VB)).

Emballage

5L

Godkendelser

- Indoor Climate Labelled/IBR<br>- Safety for toys: EN 713:2013<br>- DIN 51130: R9<br>- Sliding coefficient my: 0,47/
gl.10 - 0,67/gl.20<br>- Reaction to fire EN 13501-1:2018:
Bfl-s1<br><br>WITH WOCA ANTI-SLIP ADDITIVE:<br>- DIN
51130: R10/gl.10 - R11/gl.20<br>- PTV friction, dry: 60/gl.10 65/gl.20<br>- PTV friction, wet: 53/gl.10 - 52/gl.20

Vedligehold og følgeprodukter
Ugentlig rengøring

Master Cleaner, #684525/10/05

Halvårlig pleje

Master Care, #684110/25

Følgeprodukter

Master Pure 2K Hardener, #690041A<br>Intensive Wood
Cleaner, #551525

Værktøj:

Lakrulle, 9 mm luv, #88005<br>Uldpad, #596051<br>Blå padholder, #399710

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.

