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_________________________________________________________________________________ 
 

TRESTJERNER GULVLAK ALKYD 
_________________________________________________________________________________ 
 
Produkttype: 

TRESTJERNER Gulvlak Alkyd er en hurtigtørrende polyurethanforstærket alkydlak af høj kvalitet, som 
tåler stor belastning og giver et lyst og smukt resultat. Lakken indeholder aktivt lysfilter, som hæmmer 
gulning af træværket og modvirker at lakfilmen nedbrydes. TRESTJERNER Gulvlak Alkyd er meget 
ridsefast og har god tolerance over for vand og kemikalier. Lugtsvag. 
 
Anvendelsesområder: 

TRESTJERNER Gulvlak Alkyd anvendes inden- og udendørs på både nye, ubehandlede og tidligere 
lakerede flader. Anbefales på trægulve, parket og kork. Specielt velegnet til gulve, trapper og møbler, 
som udsættes for belastning samt til lakering af vådrum. Udendørs har TRESTJERNER Gulvlak Alkyd god 
tolerance over for fugt og sollys og kan derfor anvendes til lister og døre. 
 
 
Tekniske data: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Forbehandling: Alle underlag skal først afrenses med TRESTJERNER Gulvrens. Tidligere 

lakerede flader slibes matte, herefter slibning med slibepapir korn 150-180. 
Brug slibemaskine for at sikre en ensartet og omhyggelig mattering. Vær 
omhyggelig med slibning mellem stavene for at undgå afskalninger. 
Støvsug og aftør derefter overfladen med en mikrofiberklud. 
 

Brugsanvisning: Omrøres godt både før og under brug. Påfør lakken med en gulvlakpensel 
eller rulle. Nyt, ubehandlet træværk påføres min. 3 strøg. Tidligere 
lakerede underlag min. 2 strøg. Kork og porøse underlag min. 5 strøg.På 
ubehandlet træværk fortyndes første strøg 10% med mineralsk terpentin. 
Evt. fiberrejsning slibes let ned med slibepapir korn 180. For at sikre en 
god vedhæftning anbefales en let slibning mellem påføringerne. 
 

Påføringsmetode: Lakpensel eller lakrulle. Sprøjtepåføring udføres af professionelle. 
 

Anbefalet forbrug: 10-12 m2 pr. l pr. strøg. 
 

Anbefalet filmtykkelse 
(tør): 

30-40 μm pr. strøg. 
 

Viskositet: 50-55 sek. (DIN-Cup 4) 
Litervægt: Ca. 0,89 

 
Volumentørstof (i%): Ca. 37 

 
Tørretider (23°C, 50% 
R.F.): 

Kan overlakeres: Min. 8 timer 
Klar til brug: Ca. 10 timer 
Undgå stor belastning den første uge efter lakering. 
 

Glans (v/60°C): Silkemat: 18-25 
Halvblank: 55-65 
Blank: 88-95 
 

Data for højtrykssprøjte: Dyse: 0,013” 
Viftevinkel: Op til 80° 
Arbejdstryk: Min. 150 kg/cm2 
 

Fortynder/Rengøring: Mineralsk terpentin. Lakværktøj rengøres i mineralsk terpentin. 
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Emballage: 0,75, 3 og 10 liter. 10 liter kun i silkemat og halvblank. Bør ikke tones. 
 
 

Affaldshåndtering: Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. 
lokale forskrifter. 
 

Bemærk: Lavere temperatur, højere luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet 
mængde vil forlænge tørretiderne samt tiden inden overlakering. Sørg for 
god luftcirkulation. På tidligere lakeret parket anbefales det at lave en 
opstrøgsprøve for at kontrollere vedhæftning på underlaget. Fugemasse i 
skibsgulve kan påvirke lakkens tørretid. Sæt en prøve først. Indhold i 
emballager med forskellige produktionsnumre bør blandes sammen inden 
brug. 
 

Yderligere information: Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere. 
Pr.nr.: Under anmeldelse.  
Kodenr. (1993): 2-3. 
VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). 
Produktet indeholder max. 500 g/l VOC. 
 

Forbehold: Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox’ viden og er baseret på 
omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox’ produkter 
betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Scanox’ kontrol, kan Scanox ikke garantere 
andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre 
produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret 
til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel. 
Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. 
vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og 
specifik påføringspraksis. Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem 
sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske version, der er 
gældende. 
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