Bruksanvisning

70 ml / m 2

Golvlut Barrträ 927

Förarbete:
Virket ska vara obehandlad, slipad, ren och torr
(max 12% fuktighet). Lutan ska skakas väl före och
under appliceringen.
Applicering:
Applicera med en luttålig pensel (naturborst eller
blandborst, vid användning av syntet kontrollera
med tillverkaren/säljaren), roller eller mopp.
Så här gör du:

1 Skaka om ﬂaskan med Golvlut Barrträ 927 och fördela luten
med en pensel, roller eller mopp jämnt och rikligt på hela
golvet. Tillför mera lut till torra ställen.
2 Arbeta in luten under ca 15-30 min med en borste.
Låt sedan luten verka (och ytan torka) i minst 6 timmar.
3 Borsta av ytan med en hård borste och dammsuga
av noggrant.
4 Skölj golvet några gånger med mycket vatten. Låt sedan
torka i minst 18 timmar. Kom ihåg att låta dörren/fönstret
öppet för god luftväxling.
För att öka eﬀekten kan ytan behandlas en andra gång
efter en torktid på 2-5 timmar.
När ytan har torkats helt, ca 24 timmar efter sista
behandlingen, kan den slipas manuellt eller med en
poleringsmaskin med beige eller grön rondell eller
slippapper korn 120-180. Slipa försiktigt. För stark
slipning kan minska blekningen. Gör ett test först.
Används endast vid minst 12°C
Eventuell efterbehandling:
Beroende på önskat utseende och tålighet kan ytan förbli
som den är eller behandlas med LEINOS Golvsåpa 924, Golvoch Möbelolja 240, Hårdvaxolja 252 eller Golv- och Möbelvax 310.

0,75 l ≈ 11 m2
2,5 l ≈ 36 m2
10 l ≈ 144 m2

Användningsområde:
Till förädling av barrträd såsom furu, gran, pinje inomhus.
Lämpligt till golv, väggar, tak, dörrar, möbler.
Kulör:
002 färglös, 202 vit.
Sammansättning:
Vatten, socker-tensid, citronsyra (vit: titandioxid).
Tekniska egenskaper:
Flytande, dryg. Virkets gulnad förhindras nästan helt och
dess ljusa färg bevaras. Efterbehandlas med LEINOS
Trägolvsåpa vit 924-202 för att få den vita karaktären av
ett skurgolv. Kan även efterbehandlas med LEINOS
Trägolvsåpa natur 924 eller Golv- och Möbelvax 310 för
att bevara originaltonen. Vid en efterbehandling med en
av LEINOS Golvoljor eller Hårdvaxoljor blir ytan lite
mörkare men avsevärd tåligare.
Torktid:
Dammtorr efter 2-5 timmar. Ytan kan slipas och
strykas med efterföljande produkter efter tidigast
24 timmar. Vid för tidig vidarebehandling kan ytan
få gulaktiga missfärgningar. Sörj för god ventilation.
Avfallshantering:
Enlig lokala bestämmelser. Intorkade rester kan lämnas
med hushållsavfallet. Avfallsnyckel: EAK 07 06 01
Förvaring:
Svalt, frostfritt och torrt. Öppnade förpackningar ska
tillslutas noggrant.
Säkerhetsrekommendationer:
Förvaras oåtkommligt för barn. Undvik kontakt med
ögonen och huden. Irriterar ögonen och huden.

Åtgång:
100-110 ml/m2 resp 8-10 m2/l beroende ytans sugförmåga.
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