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PINOTEX MØBEL OG PANELLAK 
HALVMAT 
 
SERIE 24299 
17/10/06 
Rev.: 0 
 
Type:  
Akryldispersion. 
 
Tekniske egenskaber:  
Pinotex Møbel Og Panellak er en vandig lak, der giver en næsten usynlig 
film. Der opnås et udseende, der minder om ulakeret træ.  
Der kan også tones i lakken, så det bliver en lakbejdse. 
Den er modstandsdygtig overfor almindelige rengøringsmidler, har ingen 
ubehagelig lugt og luften forurenes ikke af opløsningsmidler. 
 
Pinotex Møbel Og Panellak er beregnet til indendørs lakering af 
træpaneler, trælofter, beklædningsplader, og lignende, af helt lyse 
træsorter. 
 
Som lakbejdse: 
Pinotex Møbel Og Panellak kan tones, og er også beregnet til indendørs 
indfarvning af træpaneler, trælofter, beklædningsplader, vinduer, døre o. 
lign. af lyse træsorter.  
Tonet Pinotex Møbel Og Panellak fremhæver træets struktur og 
åretegning. Se specielt farvekort hos din Pinotexforhandler. 
 
Behandling u-lakeret træ:  
Træet skal være rent og tørt, fri for harpiks og voks. 
Der grundes med lakken ufortyndet.  
Når lakken er tør, slibes med slibepapir nr. 150. Slibestøv aftørres.  
Færdiglakering 1- 2 gange med ufortyndet lak. 
 
Lakeret træ:  
Løst og dårligt hæftende lak afskrabes. Fastsiddende lak, rengøres med 
Pinotex Grundrens - Træ. Fladen skal inden lakering være gennemtør. 
Fordampning af vand fra sprækker og sammenføjninger kan tage flere 
timer.  
Slib med slibepapir nr. 150, slibestøv aftørres.  
Bart træ pletgrundes med ufortyndet lak. Færdiglakering 1-2 gange.  
Dagen før der skal lakeres, bør der afsættes en lille prøve for at 
kontrollere, om vedhæftning og udseende er i orden og kan accepteres. 
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Vores informationer er baseret på laboratorieforsøg og er en vejledning ved salget af produkt og arbejdsmetode. – Da forbrugernes  
arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Vores ansvar dækker udelukkende  
direkte person- eller tingskader, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved de af os fremstillede produkter. 
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Gulve:  
Bruges Pinotex Møbel Og Panellak til indfarvning af gulve, skal der 
foretages en overlakering med Pinotex Gulvlak Extra Robust eller Pinotex 
Gulvlak Vandig Hurtigtørrende i 2-3 lag (påføringer), så slid i 
indfarvningen undgås.  
Det er vigtigt at vedligeholdelse med overfladelakken foretages jævnligt, 
af samme grund. 
 
 
Fortynding:  
Vand, skal normalt ikke fortyndes. Maleværktøj rengøres i sæbevand. 
 
 
Påføring: 
Pensel og lakrulle. Pinotex Møbel Og Panellak omrøres før og under 
brug. I våd tilstand fremtræder lakken hvidlig, men tørrer klart op. 
 
Tørretid:  
Ca. 1 time ved +23oC. Slibe- og overlakeringstør ca. 4 timer. 
 
Glans:  
Silkemat, glansgrad ca. 20. 
  
Rækkeevne:  
8-10 m2. pr. liter. 
 
Sikkerhedsmærkning:  
Kodenr.:......................................................................................................00-1. 
Brandfareklasse:...................................................................................... Ingen. 
Sundhedsfareklasse: ............................................................................... Ingen. 

Se i øvrigt sikkerhedsdatablad. 
 
Bemærkning:  
 
Der anbefales at foretage prøveopstrøg for at se om lakken kan hæfte 
optimalt og om udseendet er i orden. 


