
TDA                                         
Teknisk dataark 
 

Scanox A.S, Postboks 904, 3002 Drammen 
Tlf.: 32 24 43 00. Fax: 32 84 13 85. www.scanox.no 

         

TRESTJERNER GULVLAKK OLJEBASERT  
    

_________________________________________________________________________________ 
 
 

Produkttype: 
 

TreStjerner Gulvlakk Oljebasert er en hurtigtørkende høykvalitets polyuretanforsterket alkydlakk som 
tåler harde belastninger og gir et lyst og vakkert resultat. Lakken inneholder aktivt lysfilter som 
hemmer gulning av treverket og motvirker nedbrytning av lakkfilmen. TreStjerner Gulvlakk Oljebasert 
er meget ripefast og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Lakken er luktsvak. 
 

Bruksområder: 
 

TreStjerner Gulvlakk Oljebasert benyttes innendørs og utendørs både på nye, ubehandlede og 
tidligere lakkerte flater. Anbefales på tregulv, parkett og kork. Spesielt egnet til belastede gulv, trapper, 
kjøkkenbenker og møbler, samt til lakkering av våtrom. Utendørs står TreStjerner Gulvlakk Oljebasert 
godt imot fuktighet og sollys, og kan derfor benyttes til listverk og dører. 
 

 
Tekniske data: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

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

lakkerte flater mattslipes deretter med slipepapir no. 150–180. 

Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig nedmatting. Vær nøye 

med sliping mellom stavene for å unngå oppsprekking (avflassing). 

Støvsug og tørk deretter over flaten med en mikrofiber klut. 

Bruksmåte: Rør godt om før og under bruk. Påfør lakken med Jordans 
gulvlakkpensel eller rulle. Nytt ubehandlet tre påføres minimum 3 
strøk. Tidligere lakkerte flater minimum 2 strøk. Kork og porøse 
underlag minimum 5 strøk. På ubehandlet treverk tynnes første 
strøk med 10 % White Spirit. Eventuell fiberreisning slipes lett ned 
med pussepapir nr. 180. For å sikre god vedheft anbefales lett 
mattsliping mellom strøkene.  

Påføringsmetode: Lakkpensel eller lakkrull. 

Sprøyting må gjøres av profesjonelle. 

Anbefalt forbruk: 10–12 m
2
/ltr. pr strøk 

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

Viskositet: 50–55 sek. (DIN-Cup 4) 

Litervekt: 0,89 

Volumtørrstoff (i %): Ca. 37 

Tørketider (23 C, 50 % R.H.): Overlakkerbar: Min. 8 timer 

Brukstørr: Ca. 10 timer      

Unngå sterk belastning den første uken etter lakkering. 

Glans (v/ 60 ): Matt: 18–25 

Halvblank: 55–65 

Blank: 88–95 
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Data for høytrykkssprøyte: Dyse: 0,013" 

Viftevinkel: Opptil 80  
Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm

2
 

Tynning/Rengjøring: Scanox White Spirit. Lakkeringsverktøy rengjøres i White Spirit. 

Emballasje: 0,75, 3 og 10 ltr. (10 ltr kun i Silkematt og Halvblank). Bør ikke 
fargebrekkes. 

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

Anmerkninger: Lavere temperatur, høyere luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt 
mengde vil forlenge tørketidene og tiden før overlakkering. Sørg for 
god luftsirkulasjon. På tidligere fabrikklakkert parkett anbefales det 
først å sette en oppstrøks prøve for å kontrollere heften til 
underlaget. Natemasse i skipsgulv kan påvirke lakkens tørketid. Sett 
en prøve først. Emballasje med ulike produksjonsnumre bør blandes 
før bruk. 

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

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produktet 
inneholder maks. 500 g/l VOC. 

Revisjonsdato: 03.07.13 

 


