
 

 

 

 

 

2-komponent parketlak 

TREND 
Vandbaseret 2-komponent parketlak til meget stærkt belastede parketgulve 
Vandbaseret 1- komponent parketog til stærkt trafikerede parketog 

J. Trading I by PALLMANN I Skødshovedvej 7, Dejret 8420 Knebel, Tlf.: +45 4019 6563, E-mail: info@jtrading.dk 

02.2016 

Klargøring af overflade: 

Evt. startende med korn 36. Ved gulve med små sprækker og 
revner kan der spartles med spartel kit blandet med slibestøvet 
fra gulvet. Der afsluttes med korn 80 /100 og efterfølgende med 
slibenet korn 120. Overfladen, der skal forsegles, skal være ren 
efter den sidste slibning, tør og fri for slibestøv og urenheder. 
Efterfølgende anbefales at behandle gulvet med 1 lag grundlak. 
Grundlakken gør det nemmere for træet at arbejde under den 
hårde top lak, samt fremhæver træets farve. Grundlakken må 
ikke slibes og skal overlakeres samme dag. 

Note: 

Efter tilsætning af hærderen må beholderen ikke lukkes tæt til – 
fare for brist! For sjældne hårde træsorter (eksotiske) bør 
teknisk rådgivning søges, desuden er det en god ide at udføre 
en test på et udvalgt område. Se separate produktdatablade for 
alle produkter inden forarbejdningen, disse kan downloades på 
www.jtrading.dk eller kontakt Uzin Utz Danmark-tlf. 25848003. 

Tekniske data: 

Emballage:   plastik dunk + Plastflaske 

Størrelse:   5 + 0,5 liter 

Holdbarhed:   min. 12 måneder 

Glans:    semi-mat 

Farve:    farveløs 

Forbrug pr. Lag:   ca. 100 – 120 ml/m² 

Forarbejdnings temp.:  18 – 25 °C 

Blandingsforhold:  10:1 

Forarbejdningstid:  min. 5 timer 

Klar til slibning:   efter ca. 4 – 5 timer* 

Genbehandling:  efter ca. 4 – 5 timer* 

Slut styrke:  efter ca. 7 dage* 

Sikkerhedsforskrifter:  efter blanding med hærder: 

Mal-kode 00-3 (1993) 
*Under normale klima forhold 

Anvendelse: 

1. Før brug tempereres begge beholdere til 
rumtemperaturen og rystes godt igennem. 

2. Komponent A rystes grundigt i sin beholder, hvorefter 
komponent B tilsættes, drej og ryst beholderen i 
mindst 2 minutter og efterfølgende skal den hvile i 10 – 
20 minutter, hvorefter den igen rystes i 2 minutter. 
Husk at isætte si inden brug. 

3. Påfør herefter vandbaseret lak med kontrakt rulle (for 
vandbaseret lak) I et jævnt lag. Skiftevis på tværs af 
årerne først og derefter rulles i årernes retning som 
afslutning. Der skal anvendes mindst 2 lag. Ved stærkt 
befærdede arealer anbefales 3 lag. 

4. Lakering af store arealer: For at undgå stedvise 
forskelle I glansgraden anbefaler, vi at der blandes 
passende mængde til projektets areal, flere sæt lak 
som røres godt igennem før brug. Prøv så vid som 
muligt at påføre lakken i et ensartet lag (dvs. ca. 100 – 
120 g/m²). 

5. Tørretid inden slibning ca. 4 – 5 timer. 

6. Inden den sidste lakering eller ved en tørretid over 24 
timer gennemføres en mellemslibning med slibenet 
eller multihole-pad korn 120. 

7. Efter brug kan værktøj rengøres med vand. 

Komponent A: 

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3-on. Kann udløse allergisk reaktion. 

Komponent B: 

ADVARSEL. Indeholder: Alifatisk polyisocyanat. Farlig ved indånding. 
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage irritation af 
luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige 
virkninger. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Bær 
beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ 
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: 
Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg 
lægehjælp. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og 
sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved luftvejssymptomer: Ring til en 
GIFTINFORMATION/læge. Undgå udledning til miljøet. 


