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MASTER BASE PRIMER, NORDIC WHITE
PRODUKTBESKRIVELSE
Master Base Primer, Nordic White er en fyldig, vandbaseret grundlak ideel til områder, hvor man ønsker et lyst
look. Grundlakken forsegler træet og minimerer optræk
af garvesyre samt sidebinding. Den er kun egnet til
ubehandlede eller nyslebne overflader i lyse træsorter
og fungerer som en stærk bundlak før behandling med
andre vandbaserede WOCA gulvlakker.

Hurtigtørrende

Slibbar efter ca. 120 min. v/ 20°C og 30-60%
RH.
120 min

Økonomisk i brug

Meget hurtig, nem og økonomisk i brug. Minimerer overlapning. Vandbaseret.
påføring

Mindsker sidebindinger
sidebindinger

Reducerer risikoen for sidebindinger på
grund af en høj fleksibilitet. Minimerer optræk af garvesyre.

Produktinformation
Rækkeevne: 8-12 m2/L
Emballage: 5 L

ANVENDELSESOMRÅDE
Til lakering af nyt, ubehandlet og afslebet fyr, eg, gran,
ask og bøg.

ANVENDELSE
Forberedelse
Det er vigtigt, at såvel træ som produkt har en temperatur på min.
15°C, dog helst omkring 20°C, samt en luftfugtighed på ca. 40-60 %.
Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.
Sidste slibning skal foretages med fint sandpapir (korn 120). Støvsug
forsigtigt bagefter. Overfladen skal være helt fri for snavs, fedt, voks
og støv. Grundlakken skal være stuetemperatur før brug. Primeren
omrystes grundigt inden anvendelse.

Bemærk
Det er ekstremt vanskeligt at påføre den hvide primer på diagonalt
træ (sildebensparket o.l.) uden at få synlige overlap, hvorfor ekstra
påpasselighed i så fald tilrådes.
Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver
længere for hvert lag Master Base primer som påføres. Høj temperatur
og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Optræk af garvesyre betragtes ikke
som reklamationsberettiget.

BEHANDLING
Påfør grundlakken ufortyndet med pensel eller rulle langs
træets årer og lad overfladen tørre. Bemærk venligst: Påfør 2-3
lag grundlak for at opnå et endnu lysere look. Slibning skal foretages efter andet lag med sandpapir korn 180-220 (en behandling med et hvidpigmenteret produkt kræver generelt en mere
ensartet afslibning for at de hvide pigmenter ikke sætter sig fast
i sliberidserne).
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Når det ønskede look er opnået, påfør da 1-2 lag toplak med en
af WOCA gulvlakkerne. Påfør altid minimum tre lag (grundlak og
lak) for optimal beskyttelse.

Det anbefales ikke at påføre mere end to lag grundlak/lak
per dag på grund af risikoen for kraftig fiberrejsning.
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