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Generel beskrivelse

Junckers MøbelLak Oliebaseret er til indendørs lakering af afslebne og ubehandlede bordplader, 
møbler og andre overflader af træ. 

Junckers MøbelLak Oliebaseret er ligeledes velegnet til overlakering af de fleste andre møbellakker.

Tekniske data

Rækkeevne: Ca. 10 m2 pr. liter.

Udseende: Gylden.

Glansgrad: Mat og Halvblank.

Tørretid: Lakken kan genlakeres efter ca. 6 timer ved ca. stuetemperatur. 
Fuld slidstyrke opnås efter tre døgn.

Fortynding: Lakken er klar til brug og må ikke fortyndes.

Overfladetemperatur: Min. +10° C.

Påføring: Lakpensel eller lakrulle. Husk god ventilation.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med Junckers Rensevæske 007.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. 
Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved 
henstand og evt. gelere i emballagen.

Brugsanvisning

1) Tidligere lakerede overflader:
Vask med Junckers GulvRens, 2 dl til 8-10 liter vand, inden lakering. Mellemslib med sandpapir korn
180-220. Herefter lakeres som anvist under pkt. 2.

2) Ubehandlede/afslebne overflader:
Når første lag lak er tørt, slibes med sandpapir korn 150-180. Slibestøv fjernes. Overfladen lakeres 
yderligere en eller to gange.

Rengøring:
Rengør med en hårdt opvredet klud. Nylakerede overflader bør ikke rengøres de første tre døgn.

BEMÆRK: Må kun anvendes på træoverflader indendørs. Træoverflader, der har været behandlet med 
voks eller polish, skal afslibes til rent træ inden lakering.

Er seneste lakering foretaget med andet end en af Junckers MøbelLak Oliebaseret, anbefales en 
prøvestrygning på et mindre område, som kontrolleres dagen efter ved skrabning med kanten af en 
mønt. Kan lakken skrabes af, eller forekommer der opkog, skal overfladen afslibes til rent træ og deref-
ter lakeres, som anvist under pkt. 2.

Vigtigt!

Læs vejledningen på emballagerne omhyggeligt igennem, før produkterne tages i brug, og overhold 
de givne sikkerhedsanvisninger.

Vigtigt!

Omrøres grundigt før brug.


