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GALANT KLAR

PRODUKTBESKRIVNING:
Galant Klar är en halvmatt, vattenburen klarlack på akrylatbas för lackning av träpaneler och
andra trädetaljer inomhus. Produkten är lämplig både för nya och tidigare lackerade ytor och
ger träunderlag ett naturnära transparent slutresultat.
Galant innehåller UV-filter som reducerar gulning av lack och träunderlaget. Den har hög
vatten- och fettresistens och ger ett utmärkt skydd för träytan. Framför allt avsedd att
användas på Skandinaviska ljusa träslag och lämpar sig inte lika bra för feta exotiska träslag
där olja kan vara ett bättre alternativ. Enkel att påföra med både pensel och roller men
använd bra verktyg avsedda för lackning.
Galant Klar är svensktillverkad och ingår i Hagmans Nordic färgbrytningssystem.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Inomhus
Bindemedel Akrylat
Volymtorrhalt 30%
Densitet 1,04 g/cm³
Glans Halvmatt
Tvättbarhet Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 8–12 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Min. +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr 1h
Övermålningsbar 2-4h
Genomtorr 24-48 h
Lagringstid 2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör Klar
Brandfarlighet Ej brandfarligt
VOC-kategori (Cat A/e): 130 g/l (2010)

Sida 1/2



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD 2022-12-19

Version: 2022-12-19 08:11Hagmans Nordic AB
Box 112, 511 10 Fritsla
Telefon: +4632018900
order@hagmansnordic.com

GALANT KLAR

BRUKSANVISNING
Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett
lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.
Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Lacka inte om det är kallare än
+5°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Avlägsna gammal löst sittande lack, slipa och
tvätta tidigare målade ytor med målartvätt eller tvättvante. Torka noga efter tvättningen.
För att minimera träfiberresning på nytt olackat underlag kan den nyslipade ytan torkas av
med ljummet vatten och trasa. Låt ytan torka och slipa sedan ned fiberresningen lätt med ett
sandpapper (korn 180–220) innan första strykningen med Galant Klar.
Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning
Vid panelmålning, lackera 1-2 panelbrädor åt gången.
Lacken är färdig att använda. Appliceras med lackroller, lackpensel eller spruta.
Lacka minst 2 gånger till full mättnad. Slipa lätt med ett fint sandpapper mellan
strykningarna.

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och
förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas
till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket.
Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll
Använd en trasa fuktad i vatten och eventuellt lite milt rengöringsmedel för att göra rent
ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.
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