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SOLO

PRODUKTBESKRIVNING:
Solo en halvblank (30), respektive högblank (90), ljusäkta uretanalkydbaserad
lösningsmedelsbaserad klarlack som passar utmärkt för lackering av möbler av främst
mörka träslag. Dess höga vattenresistens gör att den även motsvarar de hårda krav som
gäller för lackering av träbåtar ovan vattenlinjen.

Klarlacken är hård och flexibel på samma gång men man ska vara medveten om en svag
gulnings-tendens som kan bli märkbar på ljusa underlag.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Utom-/inomhus
Bindemedel Uretanalkyd
Volymtorrhalt 39%
Densitet 0,90 g/cm³
Glans 30 (halvblank)
Tvättbarhet Ja. > 10 000 cykler
Rengöring/spädning White spirit/ Naphtha
Materialåtgång 6–10 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Brush, roller and sprayer
Dammtorr 4 h
Övermålningsbar 12–24 h
Genomtorr 48 h
Kulör Klar
Brandfarlighet 2b
VOC-kategori (Cat. A/i): 500 g/l (2010)
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SOLO

BRUKSANVISNING
Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett
lyckat slutresultat.
Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än
+5°C
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg och lack.
Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten.

Målning
Produkten är färdig att använda. Appliceras med korthårig roller eller pensel. Efter
förtunning med alifatnafta/lacknafta även sprutbar.
Lacka minst 2 gånger i tunna skikt. För tjockt pålagd lack kan ge en gulaktig yta, speciellt på
ljusa underlag.
För att minimera fiberresning på underlag av trä kan den nyslipade träytan torkas av med
ljummet vatten och trasa. Låt ytan torka och slipa sedan lätt ned fiberresningen med ett
sandpapper (korn 180–240) samt torka noga innan första strykningen med Solo.

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning
och förvara utom räckhåll för barn. Flytande rester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas
till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi. 

Underhåll
Använd en trasa fuktad i vatten och milt rengöringsmedel. Starka rengöringsmedel
innehållande alkohol eller starka alkaliska lösningar kan försämra ytskiktet.
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