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Produktbeskrivelse
Pinotex Lakpleje er specielt udviklet til at beskytte lakerede overflader. 
Produktet skaber en mat hinde, der effektivt beskytter lakken mod slitage. 
Anvendes på alle lakerede overflader, samt på vinyl-, laminat- og linoli-
umsoverflader. 

Brugsvejledning
Pinotex Lakpleje er brugsklar i emballagen. Produktet omrystes grundigt 
inden brug.

Overfladen skal være ren og tør, fri for harpiks, fedt, olie, voks og sæbe-
rester. Vask tilsmudsede flader med Pinotex Grundrens - Træ
og lad gulvet tørre.

Påfør Pinotex Lakpleje i et tyndt lag med en ren fnugfri bomuldsklud eller 
gulvmoppe. Pinotex Lakpleje skal påføres vådt-i-vådt. - dvs. der må ikke 
påføres mere Pinotex Lakpleje, hvis et område er begyndt at tørre. 

Pinotex Lakpleje skal tørre min. ½ time, før gulvet kan tages i brug. 
Gulvet skal ikke efterpoleres.

Rækkeevne ca. 50 m² pr. ltr.

Pinotex Lakpleje
Natur, mat

Oplysninger i denne produktinformation er baseret på laboratorieforsøg og praktiske afprøvninger. Produktinformationen er en vejledning af dette  produkts anvendelse og arbejdsmetode. – Da brugerens 
arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for de opnåede resultater. Vort ansvar dækker alene direkte person- eller tingskader, der bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl 
ved de af os fremstillede produkter. Der tages forbehold for trykfejl.

TEKNISKE DATA rev: 01/03/2010

Produkttype Plejemiddel til træ

Anvendelsesområde Inde

Bindemiddeltype Copolymer, Voks emulsion

Fortynding Må ike fortyndes

Tørretid v. 23°C/50% RF Ca. 1 time

Påføring Fnugfri bomuldsklud eller gulv-
moppe

Kulør Farveløs

Emballage størrelse 1 liter

Rengøring af værktøj Vand/Sæbevand

Opbevaring Køligt, men frostfrit i tæt lukket 
original emballage.

SIKKERHEDSMÆRKNING 

Sikkerhedsregler (1993) 00-1

Brandfareklasse Ingen

Sundhedsfareklasse Ingen

Miljøfareklasse Ingen

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af 
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes 
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede 
personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.


