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Floorcoat FC82 • High-Line • 2K Silver Matt 

 

 
 
Bindemedel: 2 Komponent Polyurethan. 
Rækkeevne: Ca. 10 m

2
/L. 

Torktid: Ca. 2 timmar, 20°C 55%RF. 
Genomhärdad: Se Beträdas. 
Rengöring: Vatten. 
Förvaring: Över 5°C och högst 30°C. 
Tåler inte FROST eller direkt solljus. 
Hållbarhet: 6 månader, oöppnad, frostfri och max 
30°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den information som finns i detta dokument och alla 
andra referenser och rekommendationer som vi 
tillhandahåller i samband med rådgivning om 
användningen av våra produkter är resultatet av 
erfarenhet och är baserade på standard villkor. På 
grund av det stora antalet användnings områden 
och bearbetnings förhållanden, frisäger det inte 
användaren för att själv utföra egna tester eller få 
teknisk rådgivning från säljaren eller tillverkaren. 
Rekommendationer från tillverkaren och eventuella 
nuvarande standarder måste följas. Vårt ansvar 
följer våra normala affärsvillkor och utökas inte med 
denna information eller genom våra råd. Vid 
uppkomsten av ny teknisk information, förlorar den 
gamla versionen sin giltighet. 

Användningsområde: 
Floorcoat FC 82 är en vattenbaserad 2 komponents  
lack för lackering av parkett, bräd- och plankgolv där 
det ställs extra höga krav på slitstyrka etc. och där 
det önskas ett ultra matt utseende. Vi 
rekommenderar alltid en grundlack från FloorCoat. 
Grundlacken i ett lacksystem samt att uppnå ett 
stabilet klimat i rummet minskar risken för sidlimning 
. Det är dock ingen garanti att sidlimning kan 
undvikas men risken minskar. 
 

Blandning av lack och härdare: 
9 delar  Floorcoat FC82  tillsätts 1 del Floorcoat FC 
härdare. Dunken ska skakas kraftigt i 1 min och 
sedan vila i 10min UTAN lock/kapsyl på. Skaka 
kraftigt en gång till. 
 
Bruksanvisning: 
På nyslipade  trägolv, grundade med grundlack skall 
ytan vara ren och torr samt fri från ojämnheter för 
optimalt resultat. Golvet ska dammsugas grundligt 
innan lackering. Lackdunken skakas ordentligt och 
ska vila i 3 minuter innan användning. Lacken 
appliceras vid 20°C ±5°C och 55% RF. Det ska vara 
god ventilation under torktiden för att undvika 
upptorrkningsproblem och kondens. Lackeringen 
ska vara genomtorr innan nästa applicering av lack. 
 

VID LACKERING AV EKTRÄ SKA DET ALLTID 
GÔRAS ETT PROVSTRYK MED HÄNSYN TILL 
GARVSYRAN. 
 
Tidigare lackerade golv ska rengöras grundligt från 
smuts, fett, vax och rester från såpa med ett milt 
rengöringsmedel. Slutligen tvättas golvet med 3dl 
32% ättiksyra till 10l vatten som sen ska tvättas bort 
med rent vatten. Golvet mattslipas med slipnät och 
dammsugs grundligt. Innan omlackering av 
fabriksbehandlade golv ska tillverkaren/leverantören 
kontaktas för att förhindra oönskad reaktion. 
 
GÖR ALLTID EN PROVSTRYKNING MED 
HÄNSYNS TILL VIDHÄFTNING. 
 
Beträdas: 
Golvet kan beträdas lätt efter 24 timmar. Möbler och 
textilier får inte placeras på golvet förrän efter minst 
7 dagar. 
 
Rengöring av golvet: 
Dammsugning eller avtorkning med rejält urvriden 
golvmopp/trasa med vatten och mild neutral såpa. 
Använd inte brun såpa, salmiak eller andra starka 
alkasliska rengöringsmedel. 
 

 


