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Type:  
Akryl-emulsion-polyurethan dispersion. 
 
Tekniske egenskaber:  
Pinotex Mat Gulvlak er en vandig lak, der udmærker sig ved en god 
slidstyrke og et meget mat udseende. Den er modstandsdygtig overfor 
almindelige rengøringsmidler og har ingen ubehagelig lugt af 
opløsningsmidler. 
 
Pinotex Mat Gulvlak er beregnet til indendørs lakering af særligt udsatte 
gulvflader, specielt på naturkork og alle trætyper. 
 
Behandling ulakeret træ:  
Træet skal være rent og tørt, fri for harpiks og voks. Der grundes med 
fortyndet lak - 15 % vand. Når lakken er tør, slibes let med fint slibepapir 
nr. 150. Slibestøv aftørres. Færdiglakering 1 - 2 gange. 
 
Lakeret og olieret træ:  
Løst og dårligt hæftende lak afrenses. Fastsiddende lak afvaskes med 
Pinotex Grundrens - Træ. Til sidste hold skyllevand anbefales det at 
tilsætte 2 dl eddikesyre pr. 10 liter vand. Gulvet skal - før lakering - være 
gennemtørt. Fordampning af vand fra sprækker og sammenføjninger kan 
tage flere timer. Mellemslibning med slibepapir nr. 150. Slibestøv aftørres.  
Bart træ grundes med fortyndet lak - 15 %. Færdiglakering 1 - 2 gange.  
Dagen før der skal lakeres, bør der afsættes en lille prøve for at 
konstatere, om vedhæftning og udseende er i orden. 
 
Olierede flader afvaskes grundigt med Pinotex Grundrens - Træ. Til sidste 
hold skyllevand anbefales det at tilsætte 2 dl eddikesyre pr. 10 liter vand. 
Gulvet skal - før lakering - være gennemtørt. Fordampning af vand fra 
sprækker og sammenføjninger kan tage flere timer. Mellemslibning med 
slibepapir nr. 150. Slibestøv aftørres. 
 
Fortynding:  
Vand, skal normalt ikke fortyndes. Maleværktøjet rengøres i sæbevand. 
 
Påføring:  
Pensel eller lakrulle. Pinotex Mat Gulvlak skal omrøres før og under brug. 
I våd tilstand fremtræder lakken hvid, men tørrer klart op. 
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 25149, side 2 
  
 
Tørretid:  
Ca. 1 time ved +23o C. Slibe- og overlakeringstør 6 - 8 timer.  
Fuld modstandsdygtig efter 1 - 2 uger. 
  
Nuance:  
Farveløs. 
 
Glans:  
Mat. Glansgrad 8. 
  
Rækkeevne:  
10 - 12 m2 pr. liter. 
 
Sikkerhedsmærkning:  
Kodenr.:........................................................................................................1-1. 
Brandfareklasse:...................................................................................... Ingen. 
Sundhedsfareklasse: ............................................................................... Ingen. 

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


