RAL-TEX
Multilak er vandbaseret, lugtsvag og hurtigtør rende. Fremstillet på basis af acryldispersion.
Den har en god vedhæftningsevne og giver en
fyldig og slidstærk overflade, der tørrer hårdt
op. Multilak anvendes til indvendig lakering
af træ, såvel nyt og ubehandlet som tidligere
lakeret træ, som f.eks. træ- og parketgulve,
paneler, døre, trapper, naturkork m.v. Kan
anvendes på alle træsorter af teak, mahogni,
kirsebær, ask, bøg, pine og fyr m.m..
Anvendelse
1. Tidligere behandlede emner rengøres
grundigt for snavs, fedt, voks og sæberester
med trærens.
2. Træet matslibes med fint sandpapir korn
120, lakslibepad eller afslibes til trærent.

Anbefaling
På ubehandlede eller nyafslebne trægulve an befales 3 gange Multilak, hvor mellemslibning
foretages efter 1. Multilak. Hvis en pigmenteret
floorprimer er anvendt, skal mellemslibningen
foretages mellem de efterfølgende 2 x Multilak
for at undgå gennemslibning af pigmenterin gen.
Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en
temperatur på min. 15°C men helst 20°C samt
god ventilation i rummet a.h.t. tørretiden og
afdampning.
Stil ikke møbler og lign. på det lakerede gulv
før min. 1 døgn efter sidste lakering. Efter
ca. 8 dage må tæpper lægges oven på det
nylakerede.
Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol
af overfladen og lakkens forenelighed.

3. Alle støvpartikler fjernes med støvsuger –
også ubehandlede eller nyafslebne gulve
støvsuges grundigt før lakering

Spild: Vand og farvede væsker såsom rødvin,
kaffe etc. tørres op inden for en time for at
undgå skjolder.

4. Lakken påføres ufortyndet med rulle eller
pensel.

Bortskaffelse: Emballage og produktrester
afleveres til kommunal modtagestation for
kemikalieaffald.

5. Når lakken er tør efter ca. 90 min. letslibes
træet.
6. Der støvsuges grundigt for støvpartikler.
7. Klar til yderligere 1-2 lakeringer.

TEKNISKE DATA
Opløsningsmiddel:
Viskositet:

Vand
Ca. 35 sec.
v/ DIN Cup 4 v/ 20°C.

Massefylde:

Ca. 1,0 gr. pr. ml.

Tørretid:

Ca. 90 min.
v/ 20°C. og 50% RH

Rækkeevne:

Ca. 8-12 m pr. liter
afhængig af træets beskaffenhed

Opbevaring:

Tørt og frostfrit,
utilgængeligt for børn

2

Glans:

20

Flammepunkt:
Rengøring:
Påføring:
VOC:

Ikke brandbart
Vand
Pensel eller rulle

Max. 110 g VOC/l.
Grænseværdien er 140 g VOC/l (kat.A/i)

Malkode 1993:
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