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Type: 
Urethanalkyd. 
 
Tekniske egenskaber:  
Pinotex Yachtlak er en særdeles fyldig og elastisk bådlak. Den er 
slidstærk og modstands-dygtig over for saltvand og saltholdig luft.  
 
Pinotex Yachtlak anvendes til træværk på både om læ og fribord. 
 
Behandling Træ ulakeret, læ:  
Der grundes med fortyndet Pinotex Yachtlak (1 rumfang terpentin til 4 
rumfang lak). Færdiglakering, 2 til 3 lag, med ufortyndet lak. Mellem hver 
lakering slibes let med fint sandpapir og slibestøv aftørres. 
 
Træ ulakeret, fribord:  
Der grundes med Pinotex Base, farveløs (ikke indsuget Pinotex Base 
aftørres). Færdiglakering med Pinotex Yachtlak.  
 
Træ lakeret, generelt:  
Der afrenses omhyggeligt for snavs, slim, saltlag m.v. ved afvaskning 
med fersk vand. Afskallede partier slibes jævne og fastsiddende laklag 
matslibes. Hvor der er afrenset til rent træværk, forbehandles som under 
"træ ulakeret", hvorefter hele fladen lakeres 1 à 2 gange med Pinotex 
Yachtlak. 
 
Fortynding:  
Min. terpentin. Maleværktøj rengøres i terpentin og sæbevand. 
 
Påføring:  
Pensel eller rulle. 
 
Tørretid:  
6 timer ved +20o C. Overlakeringstør ca. 12 timer. 
 
Glans:  
Helblank (højglans). Glansgrad ca. 95. 
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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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Rækkeevne: 
13-15 m2 pr. liter. 
 
Max. luftfugtighed:  
65%. 
 
Sikkerhedsmærkning: 
Kodenr.:..................................................................................................2-1. 
 Brandfare-klasse: ...................................................................................II-1. 
 Sundhedsfare-klasse:......................................................................... Ingen. 
 
 Se i øvrigt sikkerhedsdatablad. 
 
Bemærkninger:  
Lakarbejdet udendørs bør udføres under en stabil tørvejrsperiode og ikke 
mens solen stråler direkte på fladen. Træværket skal være tørt.  
  
Man må påregne en vis nedbrydning af træoverfladen på grund af solens 
UV-stråler, så en renovering ca. en gang om året kan være nødvendig. 
 
Der anbefales at foretage prøveopstrøg for at se om lakken kan hæfte 
optimalt og om udseendet er i orden. 
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