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F 52.5

MØBELLAK OLIEBASERET
PRODUKTINFORMATION

GENEREL BESKRIVELSE
MøbelLak Oliebaseret anvendes indendørs til lakering af møbler, bordplader og andre
over ader af træ.
Velegnet til afslebne, ubehandlede samt tidligere lakerede over ader.
Tilfører træet patina og dybde.
Til privat og professionel brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Produkt: Hærdende oliebaseret alkydlak med mild lugt.

Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter.

Emballagestørrelser:
0,375 liter og 3/4 liter i glansgrad Mat og Halvblank.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.
Påføringsværktøj: Lakpensel eller lakrulle. Husk god ventilation.

Udseende: Farveløs efter tørring.
Over adetemperatur: Minimum 15 °C.
Fortynding: Lakken er klar til brug. Fortynding anbefales ikke.
Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:
Ca. 6 timer.
Fuldt afhærdet efter tre døgn.
Påfør aldrig mere end 2 lag lak per døgn.
Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin
Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når
emballagen er åbnet vil olien danne skind på over aden ved
henstand og gelere i emballagen.

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.dk

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.I. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de
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BRUGSANVISNING
Ubehandlede/afslebne over ader:
Over aden skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træ brenes retning.
Slibestøv fjernes ved støvsugning og over aden tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
Påfør 1 lag lak og lad tørre.
Slib derefter med sandpapir korn 150 - 180 og fjern slibestøv.
Over aden lakeres yderligere en eller to gange.

Tidligere lakerede over ader:
Vask med GulvRens, 2 dl til 8 - 10 liter vand, inden lakering.
Mellemslib med sandpapir korn 180 - 220.
Slibestøv fjernes ved støvsugning og over aden tørres af med en klud hårdt opvredet klud i rent vand.
Påfør et lag lak og lad tørre.
Før lakering af hele møblet anbefales det at udføre en vedhæftningstest på et mindre areal.

Hvordan udføres en vedhæftningstest
Laker et par felter 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten
af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og over aden er pæn, kan hele møblet lakeres. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal
over aden afslibes til rent træ før lakering.
Rengøring: Klud hårdt opvredet i rent vand. Nylakerede over ader bør ikke rengøres de første tre døgn.

SIKKERHED
Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.
For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

YDERLIGERE INFORMATION
Produkter:
F 10.3 Junckers GulvRens

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com
Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.dk
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.dk

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.I. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de
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