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Lustjakt

pensel / rulle

lacknaftaFörtunning

0 – 5%Spädning med förtunning

-Munstyckets storlek 

-Munstyckets tryck

Rengöring av verktyg

APPLIK ATION

lacknafta

15 °C

24 timmar 8 timmar

2 dagar

min.

3 dagar

obegränsat

max. utan att slipa

max. efter slipning

20 °CÖVRIG INFORMATION

PRODUKTBESKRIVNING

Lustjakt är en högblank transparent lack för utomhus-/
inomhusbruk, baserad på polyuretan och modifierad 
alkydharts.

FÖRDELAR

Exceptionell utflytningsförmåga.
Lämplig på trä; dörrar, fönsterkarmar, båtar etc.
Enkelt att applicera med pensel.
Hög slitstyrka.

KULÖR OCH GLANS

Transparent, högblank

GRUNDEGENSK APER VID +23 °C OCH 50 % 

LUFTFUKTIGHET

Densitet: Ca. 0,9 g/cm3 (blandad produkt)

Torrhalt: Ca. 46% (volym)

Rekommenderad skikttjocklek: 30 μm, beroende på 
applikationsmetod

Dammtorrt efter: 90 min.

Fullt härdat efter: 5 dagar

Övermålningsbar efter: 8 timmar, se övrig information. 
Max. obegränsat förutsatt att ytan är ren, torr och 
mattslipad

Hållbarhet: Min. 12 mån. i originalförpackning

Flampunkt (DIN53213 ): 38°C

TEORETISK STRÄCKFÖRMÅGA

Cirka 15 m2/l (vid applicering med pensel)

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

Trä: Ren och torr, fri från föroreningar, materialfuktighet 
max. 12%. Kontrollmät med en Tramex: Skipper Plus, 
slipas med P120. Slipa med finare kornstorlek för varje 
lager. Minst 5 lager ute, minst 3 lager inne. Efterbehandla 
med 1 lager Lustjakt Halvblank på träninredningar för 
halvblank finish.
 
Under applikation och härdning bör temperaturen ej 
understiga 10 °C. Ytans temperatur bör hålla sig 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  
lackens förmåga att flyta ut. Spädning med lacknafta/
terpentin kan hjälpa lackens utflytningsförmåga, vilket 
beror på allt från tempera tur, vind, solljus, ytans storlek 
och skick, samt graden av hantverksmässighet. 

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Blanda noggrant innan användning.
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