TRESTJERNER GULVLAKK (Solvent)
OMSCHRIJVING

Blanke synthetische vernis voor houten vloeren en beton.

TOEPASSING

TRESTJERNER GULVLAKK is een sneldrogende blanke vernis
voor houten- beton en andere cementachtige vloeren zowel binnen als buiten.
De TRESTJERNER GULVLAKK biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage en
is goed chemisch resistent. De synthetische versie wordt voornamelijk gebruikt
voor hardhouten vloeren of buiten. De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt
voor onbehandeld, eerder behandelde en in fabriek gelakte en/of geoliede
houten vloeren. TRESTJERNER GULVLAKK is ook uitstekend toepasbaar als
blanke lak op andere houten ondergronden.

KLEUR

Niet om aan te kleuren, blank

GLANS

Zijdemat (Silkematt), 18-25 GU
Zijdeglans (Halvblank), 30 – 37 GU

VERPAKKING

0,75 en 3 liter

TECHNISCHE
GEGEVENS

Type
Viscositeit
Soortelijk gewicht
Vaste stofgehalte in volume
Droging bij 23°C / 50% RV

VERWERKING

Verbruik
Applicatie methoden
Verdunning
Reiniging van gereedschap

Maart 2018
Pagina 1/2

Blanke polyureathaan alkydlak
17 - 23 seconden (DIN 4)
1,05 g/cm³
Bij benadering 38%
De droogtijd is altijd afhankelijk van de
temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en
aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid
en lage temperaturen beïnvloeden de droging
negatief.
Droogtijd tussen lagen door Na circa 8 uur
Overschilderbaar
Na circa 10 uur
Opslag
Vorstvrij opslaan en transporteren
10 - 12 m² per liter
Roller of kwast
Terpentine
Water

TRESTJERNER GULVLAKK (Solvent)
GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandeling
Alle ondergronden schoonmaken met JOTUN HUSVASK. Eerder geschilderde
oppervlakken en in de fabriek behandelde houten ondergronden schuren met
korrel P150-P180. Een schuurmachine is aan te raden om de vloer zo egaal
mogelijk te maken. Verwijder de schuurstof grondig.
Gebruiksaanwijzing
Voor en tijdens gebruik goed doormengen en tijdens applicatie. De ondergrond
moet droog zijn. Breng de verf met een geschikte verniskwast aan of met een
roller die de breedte heeft van de houten vloerdelen. Snel werken en vermijd
kwaststreken in half opgedroogde verf. Breng drie lagen aan op nieuwe en
onbehandelde houten vloeren. Twee lagen op reeds behandelde vloeren. Bij
kaal hout, verdun de eerste laag met 10% terpentine voor een goede
indringing. Voor recent geschilderde of geoliede vloeren zijn twee lagen aan te
raden. Doe eerst een hechtingsproef op geoliede vloeren.
Het product kan ook buiten toegepast worden als blanke lak. Het product bevat
echter geen pigmenten dus zal niet bestand zijn tegen UV verkleuring.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

▪ Damp/spuitnevel niet inademen.
▪ Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q.
glansverschillen te voorkomen.
▪ Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
▪ Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
▪ Buiten bereik van kinderen bewaren.
▪ Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het
veiligheidsinformatieblad.
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De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te
controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch
documentatieblad zijn geldigheid.
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