
PRODUKTBESKRIVNING

Double Coat Dubbel UV är en högsolid tvåkomponent 
semi-transparent betslack med flexibla egenskaper 
och suverän sträckförmåga. Baserad på polyuretan, 
transparent pigmentering, mättat polyesterharts, 
modifierad isocyanathärdare och UV-filter.

FÖRDELAR

Speciellt utvecklad för att återställa tonen i missfärgade 
och slitna träytor, eller för att fördjupa tonen i nytt trä.
Fyller träporer.
Exceptionell sträckförmåga, enkel att applicera med 
rulle, pensel eller spruta.
Producerar en mycket fin finish, inga spår efter pensel 
eller rulle, ingen apelsinhud.
Producerar en mycket tålig yta, okänslig för stötar  och 
slitage.
Motståndskraftig mot kemikalier och saltvatten. 
Exceptionell glansbeständighet, gulnar ej.
Även lämplig som färgsystem i formar för 
prefabrikerade betongdelar.
Rekomenderas som transparent lacksystem för olika 
typer av trä, normalt sett appliceras först två lager 
Karat, föjlt av 3 lager Dubbel UV.
För halvblank finish övermålas Karat med Double Coat 
Cabin Varnish (interiörer) eller Double Coat Halvblank 
(exteriörer).

KULÖR OCH GLANS 

Ljus ek, mahogny och teak, högglans.

GRUNDEGENSK APER VID +23 °C OCH 50 % 
LUFTFUKTIGHET

Densitet: Ca. 1,1 g/cm3

Torrhalt: Ca. 58 % (volym)

Rekommenderad skikttjocklek: 30 – 40 μm (härdad 

produkt) beroende på applikationsmetod 
Dammtorrt efter: Ca. 2 timmar

Fullt härdat efter: 7 dagar, se övrig information
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Övermålningsbar efter: Min. 24 timmar, se övrig 
information. Max. obegränsat förutsatt att ytan är slipad, 
rengjord och torr

Hållbarhet: Separata komponenter, förvarade svalt och 
torrt i originalförpackning, min. 12 mån.

Flampunkt (DIN53213 ): Baskomponent + 48 ° C 
/ Härdar komponent +150 ° C

TEORETISK STRÄCKFÖRMÅGA

Vid 30 μm (skikttjocklek): 19,3 m2/l
Vid 40 μm (skikttjocklek): 14,5 m2/l

(μm = mikrometer)

När Karat appliceras med en Double Coat-rulle produceras 
en filmtjocklek på cirka 30 μm, med pensel och spruta max 
40 μm per lager. 5 lager Double Coat ger en tillräcklig 
tjocklek för att UV-skydd, glans- och reptålighet och kan 
uppnå 5 års hållbarhet, förutsatt att träets materialfuktiget 
mätts till mindre än 12 % . Efter 4 – 5 år avfettas ytan, 
mattslipas och 2 nya lager Dubbel UV appliceras.

Den faktiska sträckförmågan beror på flera faktorer, så 
som; ytans form och storlek, ytans skick och struktur,  
appliceringsmetod, klimat och hantverksskicklighet.

Y TOR OCH TEMPERATUR

Utomhusträ: Materialfuktighet max. 12 % , mät fukthalten i 
träet med en Tramex: Skipper Plus, slipa trä med P80 –120 , 
applicera med pensel ett lager Variopox Injektion för att 
mätta träporer (ej lämpligt för ek), slipa med P120 så 
att all produkt som inte penetrerat porerna avlägsnas, 
applicera 1–4 lager Double Coat Karat om tonen i träet ska 
fördjupas, applicera sedan Dubbel UV så att det är totalt 5 
lager lack.

Inomhusträ: slipa, rengör och måla valfritt antal lager Karat/
Dubbel UV, tills du är nöjd med finishen.

Gammal 2-komponentlack: Ren, torr, i bra skick, slipa med 
P120 –180.

Ny 2-komponentfärg: slipad med P320-400.

Det kan vara olämpligt att applicera Dubbel UV och Karat 
på en yta som tidigare varit lackad med 1-komponentlack. 
Risken finns att porerna är mättade med olja vilket försämrar 
vidhäftningen på sikt. Antal lager beror på 
appliceringsmetoden. Rekommendationerna utgår från 
normal applicering med Double Coat-rulle av moltopren 
eller pensel.

DOUBLE COAT ANTI SLIP

Double Coat

DOUBLE COAT KARAT
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Ytans temperatur bör ej understiga 15 °C och vara minst 
3 °C över daggpunkten. Det är möjligt att måla i kallare 
temperaturer, men med förlängd härdningstid och risk för 
glansbortfall och försämrad utflytningsförmåga.

Direkt solljus och luftcirkulation (utomhus) försämrar 
lackfärgens förmåga att flyta ut. Spädning med 
förtunning kan vara en förutsättning för att lacken ska 
kunna flyta ut, vilket beror på allt från kulör, temperatur, 
vind, solljus, ytans storlek och skick, samt graden av 
hantverksmässighet.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Blanda komponenterna i en måttkopp, skala 3:1, eller väg 
på en digitalvåg. Låt vila på rekommenderad induktionstid 
innan spädning med förtunning och användning. 

pensel / rulle

Double Coat Förtunning Double Coat SprutförtunningLösningsmedel

0 – 5%% lösningsmedel

n.a. 1,2–1,4 mmMunstyckets storlek

n.a. 2–3 barMunstyckets tryck

Sprutrengöring

luftspruta

10 –15%

högtrycksspruta

Double Coat Sprutf.

Double Coat Sprutfört.

10 °C 20 °C 25 °C

48 h 24 h 16 hMin.

3 dagar 2 dagar 1 dagMax. utan att slipa

obegränsatMax. efter slipning med P320 – P40 0

14 dagar 7 dagar 3 dagarFullt härdad efter

APPLIK ATION

ÖVERMÅLNING OCH HÄRDNING

Double Coat Förtunning Double Coat Sprutförtunning

Blandningsförhållande: 
75,0 bas: 25,0 härdare i volym (och i vikt)

Induktionstid: 
10 minuter vid 25 °C

20 minuter vid 20 °C

30 minuter vid 10 °C

Brukstid (pot life): 
1 timme vid +25 °C

2½ timmar vid +20 °C

4 timmar vid +10 °C

5-10 %

0,009 tum

200 Bar
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ÖVRIG INFORMATION

TR ÄT YPER

Lackning på feta träslag som teak, avfetta först med 
Double Coat Avfettning. Thinner, aceton, lacknafta, 
rödsprit etc. är ej lämpliga som rengöringsmedel.

Låt ytan torka i 30 minuter innan lackning och applicera 
Variopox Injektion. Efter 24 timmar slipas ytan med 
P120 –180 och första lagret Karat appliceras.

APPLICERING AV DOUBLE COAT K AR AT MED 

RULLE OCH PENSEL

Använd en oval lackpensel med naturborst, eller 
Double Coat-rulle eller mohiar-rulle.

Karat kan appliceras utan att spädning med Double 
Coat Förtunning.

För optimal sträckförmåga späd med 3 %. Mängden 
beror på temperatur och yta.

APPLICERING AV DOUBLE COAT K AR AT MED SPRUTA

Rekommenderas endast för proffs.

Rengör utrustningen noggrant med ny Double Coat 
Sprutförtunning innan användning.

Justera viskositet till 20 –22 sek. DIN 4 .

Applicera exempelvis först ett dimmlager, efter 15 
minuter ett krysslager. Spruta inte för tjockt. 2 lager 
eller upp till 3 lager kan appliceras på samma dag 
beroende på härdningstemperatur. 30-35 °C tillåter 
snabbare arbetstempo.
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APPLICERING AV DOUBLE COAT K AR AT MED 
AIRMIX ELLER AIRCOAT

Rekommenderas endast för proffs.

Justera viskositet till 50 sek. DIN 4 .

Använd exempelvis en Wagner Cobra 40/10 för 
goda resultat.

Materialtryck 5 bar, lufttryck på 2,5 bar.

Munstyckets öppning 0,0 09 tum med 60 graders 
vinkel.

SLIPA DOUBLE COAT K AR AT

Bäst vidhäftning och glans uppnås om varje lager 
slipas, börja med P240 –320 –360 – 40 0,  ev.  

f inare .
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