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PRODUKTBESKRIVELSE 
1    25.10.2004 SUPERMILD

      1326-1327-1328

 
MBK TYPE 
 

 
2-komponent syrehærdende lak. 
 

ANVENDELSE 
 

Indendørs til alt træværk, finér- og spånplade, såvel lyse som mørke eller bejdsede 
træsorter. Ikke til vinduer eller på gammel olie- eller alkydlak.  
På tidligere behandlinger med syrehærdende lak, kun efter omhyggelig matslibning. 
 

SPECIELLE EGENSKABER 
 

Meget hurtigtørrende. God ridsefasthed og kemikaliemodstandsdygtighed. 
 

 
TEKNISKE DATA 
 

 

Praktisk rækkeevne 
 

- 

Tørretid ved +20°C / 60 RH 
- håndterbar 
- overmalbarhed 

 
Støvtør ½ time. 
Kan slibes og overlakeres efter ca. 3 timer. 
 

Fortynding og rengøring 
 

Fortynder 1181 eller 1182. 
 

Glans 1326: Glans 90, blank 
1327: Glans 40, halvblank 
1328: Glans 15, mat 
 

Nuance 
 

Klar. 

Emballage - 
 

 
SIKKERHEDSDATA 

 
Flammepunkt:  14oC 
Brandfareklasse:   I-1 
 
Mal-kode (leveringsform) 3-1. 
 

 
BRUGSANVISNING 
 

 

Forbehandling 
 

Overfladen, der skal behandles, skal være velpudset og fri for støv. 

Påføring Sprøjtning. 
Lakken påføres ensartet i et fyldigt lag, og der slibes mellem hver behandling med 
slibepapir nr. 220 eller 240. Ståluld må ikke anvendes af hensyn til risiko for 
misfarvning. To påføringer er normalt nok til f.eks. skabslåger. Bordplader og 
lignende bør behandles tre gange. Inden brug tilsættes lakken 10% hærder 1399. 
Når hærderen er tilsat, er lakken brugbar i ca. 1 døgn. Fortynder 1181 eller 1182.  
 

Påføringsforhold Må ikke påføres eller tørre ved temperaturer under +18oC. og en relativ luftfugtighed 
over 70% , da ophærdningen derved kan ødelægges. 
 

Bemærkninger 
 

Opbevares tørt og frostfrit. Lak tilsat hærder bør opbevares i plastspande, specielt 
ved flere dages henstand. 
 

  

 
Oplysningerne i dette datablad er retningsgivende og er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring. Teknos garanterer, at produktkvaliteten stemmer 
overens med vores kvalitetssystem. Dog påtager Teknos sig intet ansvar for selve påføringsarbejdet, da det for en stor del afhænger af forholdene under 
håndtering og påføring. Teknos påtager sig intet ansvar for skader på grund af forkert anvendelse af produktet. Produktet er kun beregnet til professionelt 
brug. Dette indebærer, at brugeren skal have tilstrækkelig kendskab til korrekt anvendelse af produktet med hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige 
aspekter. Den nyeste udgave af Teknos’ datablade, sikkerhedsdatablade og systembeskrivelser findes på vores hjemmeside www.teknos-group.com. 
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