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TRESTJERNER GULVLAKK VANNBASERT   

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Produkttype og egenskap: 
 

TreStjerner Gulvlakk Vannbasert er en høykvalitets, vanntynnbar, akryl-/polyuretanlakk for tre og 
parkett. Lakken har høy slitestyrke og god kjemikaliebestandighet. Lakken er hurtigtørkende og 
luktsvak. TreStjerner Gulvlakk Vannbasert gir et lyst utseende på lyse tresorter og gir en fin lød på 
mørke tresorter. 

 
Bruksområder: 
 

Gulv og trapp i treverk og parkett, samt møbler. Anvendes på tidligere ubehandlede, lakkerte, oljede 
og lutede flater.  

 
 
Tekniske data: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Forbehandling: Alle underlag skal først renses med TreStjerner Gulvrens. Tidligere 

lakkerte og fabrikklakkerte flater mattslipes deretter med slipepapir 

no. 150–180. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig 

nedmatting. Støvsug og tørk deretter over flaten med Jordan 

Mikrofiber gulvklut. 

Påføring/bruksmåte: Rør lakken godt opp før og under bruk. Underlaget må være tørt. 
Hell en passende mengde lakk på gulvet, og fordel lakken jevnt og 
fyldig i bordenes lengderetning.  

Påføres med Jordans gulvlakkpensel eller lakkrulle. Arbeid raskt og 
effektivt for å unngå å komme tilbake i halvtørr lakk.  

Nye og ubehandlede gulv påføres 3 strøk TreStjerner Gulvlakk 
Vannbasert. Tidligere lakkerte gulv påføres 2 strøk. På tidligere 
oljede gulv påføres 2 strøk.  

NB! På tidligere oljede gulv bør det settes en prøve først, for å 
kontrollere at lakken er kompatibel med oljen. 

Påføringsmetode: Lakkpensel eller Jordan filtrull/mikrofiberrull. 

Anbefalt forbruk: 8–10 m
2
/ltr. pr strøk 

Anbefalt filmtykkelse (tørr): 30–40 µm pr. strøk 

Viskositet: Ca. 25 sek. (DIN-Cup 4) 

Litervekt: 1,05 

Volumtørrstoff (i %): Ca. 30 

Tørketider (23 C, 50 % R.H.): Overlakkerbar: 4 timer 

Brukstørr: 8 timer      

Unngå sterk belastning den første uken etter lakkering. 

Glans (v/ 60 ): Halvblank: 35–45 

Silkematt: 14–22 
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Tynning/Rengjøring: Lakken skal ikke tynnes. Rengjøring med vann. 

Emballasje: 0,75, 3 og 10 ltr. Skal ikke fargebrekkes. 

Avfallshåndtering: Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall 
eller nærmeste miljøstasjon. 

Anmerkninger: Røres godt opp fra bunnen. Unngå vask og tepper på gulvet den 
første uken etter lakkering. Bokser med ulikt produksjonsnummer 
blandes før bruk. Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen må være 

høyere enn +10 C ved bruk. Lavere temperatur, høyere luftfuktighet 
og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og 
overlakkeringstiden. 

Ytterligere informasjon: Se HMS- og FDV Datablader for produktet. 

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet 
inneholder maks. 90 g/l VOC. 

Revisjonsdato: 03.07.13 

 


