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Topplack 2K Matt

Produktbeskrivning: 
Vattenburen tvåkomponent klarlack främst avsedd för lackning av betong- och trägolv
inomhus. Produkten ger ett matt, slitstarkt, reptåligt och gulningsbeständigt lackskikt.
Lacken är kompatibel med Hagmans golvfärger/beläggningar och rekommenderas då en
matt, slitstark och lättstädad yta önskas. Topplack 2K Matt kan också användas på linoleum,
plastgolv/pvc.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Lack för betong- och trägolv.
Bindemedel Polyuretandispersion. Alifatisk polyisocyanat.
Kulör Transparent
Vikttorrhalt 32%
Densitet A-komp: 1,05 kg/l, B-komp:1,1 kg/l. Blandad: 1,06 kg/l
Glans 5, matt
Materialåtgång ca 10-15 m2/l
Rengöring/spädning vatten
Blandningsförhållande 10 del A/1 del B
Brukstid 4 timmar
Luft-/yttemperatur vid målning min +10°C (golvtemperatur)
Målningsverktyg pensel eller filtroller
Övermålningsbar Efter 3 timmar (20°C/60% R.H.). Om lacken fått härda mer

än 24 timmar krävs mellanslipning.
Brukbar ca 24 timmar (20°C/60% R.H.) lätt användning
Genomtorr 3 dygn.
Lagringstid 1 år: Lagras frostfritt.
Diffussion Diffusionsöppen
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Förbehandling: 
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tidigare målade eller lackade ytor skall mattslipas.
Kontrollera att all vax, polish etc. har avlägsnats från golvet.

Bruksanvisning/applicering: 
Skaka dunken i 1 min. Häll i härdaren i dunken. Skaka den mixade dunken i 1 min och låt
stå i 10 min innan applicering. Blandningen måste användas inom 4 timmar.

Lacken appliceras i 1-2 skikt med pensel eller filtroller. Sugande underlag kan kräva ett
tredje skikt. Vid lackning av tidigare obehandlade trägolv tänk på att noggrant slipa ned
träfiberresningen efter första lackningen och torka bort allt slipdamm för att få en riktigt slät
yta. Inflyttning av möbler kan ske efter 1 dygn. Med tyngre möbler och mattor är det dock en
fördel att vänta ca en vecka, då lacken först efter denna tid har maximal hårdhet. 
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