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TONKIN LAK
Revideret: 2017.02.04

1) PRODUKTBESKRIVELSE
•

Produktet er en højglans olielak.

•

Tonkin Lak har en unik vedhæftningsevne og er elastisk så den følger træet bevægelser uden at revne.

•

Tonkin Lak kan matteres og indfarves.

•

Produktet indeholder opløsningsmiddel.

2) PRODUKTANVENDELSE
•

Produktet kan anvendes til lakere inde og ude, på både træ og metal.

•

Kan bruges på alle træsorter, også teak og eg.

•

Tonkin Lak virker rustbeskyttende på metal.

•

Tonkin Lak er særlig velegnet til maritimt brug.

3) FORBEHANDLING
•

Overfladen skal være ren, tør og fri for skimmel.

•

Skimmelangrebet træ behandles med skimmelhæmmende middel inden lakken påføres.

•

Træet slibes med sandpapir for at få en glat overflade, så det bedste resultat opnås.

•

Evt. skin i dåsen fjernes.

4) PÅFØRING
•

Påføres i MEGET tynde lag, som trækkes godt ud med pensel af naturhår.

•

Indendørs træ; 2-3 lag. Gulve; 3-4 lag (undgå at gå på gulvet de første 2 døgn og undgå hård belastning de
første 2 uger).

•

Træ og metal udendørs; min. 4 lag.

•

Skibsmaster og lign.; 8 lag.

•

Påfør aldrig et nyt lag Tonkin lak før det foregående lag er HELT gennemhærdet.

•

Der kan være behov for mellemslibninger med meget fint sandpapir.

5) EFTERBEHANDLING
•
•

Alm. rengøring med sæbespåner.
Genbehandling: Efter afrensning og en let slibning påføres nye lag lak afhængig af hvor slidt overfladen er.
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6) TEKNISKE DATA
•

Type: Højglans olielak

•

Glans: 90

•

Rækkeevne: 15-20 m2 /liter afhængig bunden.

•

Påføringstemperatur: Min. arbejdstemperatur under påføring +10 0C.

•

Tørretid: Overfladetør efter 8 timer. Kan overmales efter min. 24 timer. Mal aldrig nye lag før foregående
lag er 100% gennemhærdet.

•

Fortynding: Opvarm lakken i vandbad.

•

Rengøring af værktøj: Terpentin.

•

Opbevaring: Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.

•

Holdbarhed: Ubegrænset, hvis produktet opbevares efter anvisningerne. Vær opmærksom på at lakken
trækker skin. Skin fjernes inden brug.

•

Emballage størrelser: ¼, ½, 1, 2½, og 5 liter

7) SIKKERHED
•

Mal-kode: 2-1 (1993).

•

VOC: 398 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/e) 400 g VOC/l (2010).

•

Forholdsregler: Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

•

Faresætninger: Farlig ved indtagelse (R22). Irriterer huden (R38). Kan udløse allergi (R43). Giftig for
organismer der lever i vand; Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51-53). Kan give
lungeskade ved indtagelse (R65). Kan ved gentagen hudkontakt give tør og revnet hud (R66).

•

Værnemidler: Brug handsker. Sørg for god ventilation.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.
Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com
Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33

