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MASTER QP LACQUER
Én dags arbejde

Tørrer hurtigt uden brug af hærder. Den har
en høj resistens over for vand og kemikalier.
resistens

Tørretid
5 timer

Mellem lagene: 2-3 timer ved 20°C.
Let anvendelse: 5 timer.
Gennemhærdet: 5-7 døgn.

Nem at vedligeholde
vedligehold

PRODUKTBESKRIVELSE
Master QP Lacquer er en én-komponent, vandbaseret lak til kontorer og andre kommercielle områder
med medium trafik. Anvendelse af denne lak forenkler og gør påføringsprocessen hurtigere, da den
tørrer hurtigt og er nem at anvende. Den har en høj
resistens over for vand og kemikalier, og bevarer det
lyse nordiske look, da lakken kun tilfører utrolig lidt

Produktinformation
Rækkeevne: 8-10 m2/L
Emballage: 5 L
Glans: Mat/glans ca. 10 og silkemat/glans ca. 20.

Kan rengøres og vedligeholdes med WOCA
Master Cleaner og WOCA Master Care til
lakerede overflader.

farve til træet. Den indeklimamærkede lak påføres
på en nem og sikker måde, og sikrer et behageligt
indeklima efterfølgende.
ANVENDELSESOMRÅDE
Til lakering af nye, ubehandlede og nyslebne trægulve i kommercielle områder. Ideel til alle træsorter.

ANVENDELSE
Forberedelse
Det er vigtigt, at såvel træ som lak har en temperatur på min. 15°C,
dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg
for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.
Sidste slibning til rent træ skal foretages med sandpapir eller
slibenet korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt gulvet af
med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. Gulvet skal være
helt tørt inden priming eller lakering. I forbindelse med priming,
anvend da WOCA Master Base Primer til nyslebet træ for at reducere sidebindinger. Alternativt, prøv WOCA Master Multi Primer til
eksotiske træsorter eller til gammelt træ tidligere behandlet med
olie eller voks.

Bemærk
Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver
længere for hvert lag lak som påføres.
Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden.
Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.
Når tre lag lak påføres samme dag, vær da forsigtig med gamle
gulve og lamelparket.
Vedligeholdelse og rengøring
Ugentlig rengøring: Master Cleaner, #684525
Halvårlig pleje: Master Care, #684125

BEHANDLING

SLIB

PÅFØR X 2

PÅFØR SIDSTE LAG

1

Primer og ét lag Master QP Lacquer påføres ufortyndet
med pensel eller rulle. Alternativt kan to lag lak påføres. Lad
overfladen tørre til næste dag. Bemærk: Et tredje lag lak kan
påføres samme dag under ideelle forhold (20-25°C og 4060% RH). Følg beskrivelsen nedenfor.

2

Mellemslib overfladen med korn 120-200 og støvsug grundigt efterfølgende.

3

Påfør sidste lag ufortyndet Master QP Lacquer.

Det nylakerede gulv kan tages forsigtigt i brug efter ca. 5 timer. Stil
dog ikke møbler og lignende på gulvet før minimum 24 timer efter
sidste lakering. Gulvet er gennemhærdet efter ca. 5-7 dage, hvor fx
tæpper kan lægges oven på gulvet.
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Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det
samme for at undgå skjolder.

