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TEKNOCLEAR AQUA 1332-00
Vannbasert klarlakk

TEKNOCLEAR AQUA 1332-00 er en vann- og akrylatbasert klarlakk. For alle
typer treverk. For møbler, innredning og annet snekkerarbeid. Kun for
interiørbruk.
Meget hurtigtørkende. Svært gode stablingsegenskaper. Fin “glød og dybde”. Lav VOC.

TEKNISKE DATA
Typiske bruksformål
Anbefalt substrat
Tørrstoff
Flyktige organiske forbindelser
(VOC)
Blandingssystem
Glans (60°)
Tynner
Densitet
Oppbevaring
Emballasje

Møbler
Finer, Tre
Ca. 28-35% etter vekt
Ca. 25-32% etter volum
Se sikkerhetsdatablad.
Teknocolor
Ca. 5
Vann.
Ca. 1,05 kg/l
Frostfritt, men ikke over 30 °C. Oppbevares i tett lukket emballasje.
Lagringsbestandighet angis på etiketten.
Tilgjengelig i flere standard emballasjer.

BRUKSANVISNING
Påføringsmetode
Tørketider
̶ berøringstørr
̶ stabling
̶ sliping
̶ forsert tørking

Malingssystem
Rengjøring

Airless sprøyting (høytrykkssprøyting), Konvensjonell sprøyting
(lavtrykkssprøyting), Lavtrykkssprøyting
+20°C / 50% RH
1t
3-4 t
2,5 t
+50°C / 50% RH:
-berøringstørr: 20 min. etter avkjøling
-stabling: 20 min. etter avkjøling
-sliping: 20 min. etter avkjøling
TEKNOCLEAR AQUA 1332-00 påføres vanligvis i 2 lag av 60-90 g/m² pr. gang.
Vann, TEKNOCLEAN 1949-00.
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SIKKERHETSDATA
Sikkerhets og forsiktighetsregler

Se sikkerhetsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091
Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås
under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på
spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som
leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til
tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside
www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.

2/2

www.teknos.com

2/2

