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TRESTJERNER Gulvmatt

Produktbeskrivelse

Type

Helmatt gulvlakk for tre og parkett.

Teknisk datablad

Egenskaper og fordeler

Vanntynnet og luktsvak. Har oljens utseende og lakkens slitestyrke. Gir ingen synlig lakkfilm. Produktet gir et 
transparent, helmatt, lunt og dempet uttrykk – som fremmer treverkets naturlige utseende.
Lakken inneholder aktivt lysfilter som hemmer gulning av treverket og motvirker nedbrytning av lakkfilmen.

Bruksområde

Gulv og trapp i heltre og parkett, samt møbler. Anvendes på ubehandlede, lakkerte, oljede og lutede flater. Kan 
også benyttes på gulvbelegg.

Produktdata
0,75 L og 3 L.Emballasjestørrelser

Brekking Skal ikke brekkes.

Glansgrad Ved 60°: 2-5.
Ved 85°: 3-6.

VOC for bruksklart 
produkt

pH-verdi

Litervekt

Volumbasert 
tørrstoffinnhold

Generisk type Vanntynnet akryl/-polyuretanlakk.

27 ± 2 volum%

1.04

7.7 til 8.3

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l 
VOC.

Påføringsinformasjon
Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. "Ny og bedre" skal ikke 
blandes med tidligere versjon av produktet. Rør godt om før og under arbeidet.

Påføringsutstyr/-metoder

Jordan Gulvlakkpensel Perfect eller Jordan Malerull Perfect for jevne flater.
Påfør lakken jevnt og fyldig i bordenes lengderetning med Jordan Perfekt pensler og ruller. Arbeid raskt og 
effektivt for å unngå å komme tilbake i halvtørr lakk.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Tynner

Skal ikke tynnes.

Rengjøring av malerverktøy

Vann.

Spredeevne 
(forbruk) pr.

strøk (m²/liter)

Filmtykkelse pr. strøk
(µm)

100 – 125

Tørr (beregnet)

27 – 348 – 10Anbefalt:

Våt (beregnet)

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C.

Forhold under påføring

Tørketider

Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og 
overlakkeringstiden.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:
Relativ luftfuktighet (RH)
Lufttemperatur

50 %
23 °C

Overlakkerbar etter 4 t
Brukstørr / forsiktig bruk 8 t
Sterk belastning /
gjennomherdet

2 uker

Bruksanvisning

Nye ubehandlede og 
nedslipte gulv:

Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før lakkering.
Rens med TRESTJERNER Gulvrens.
Påfør 3 strøk TRESTJERNER Gulvmatt.

På ny, nedslipt og oljet eik, samt eksotiske treslag, kan det i noen tilfeller 
oppstå fargeskjolder ved ujevn påføring av lakk. I slike tilfeller anbefales det å 
slipe bort lakken og legge TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert som første 
strøk.

BehandlingUnderlag

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.

Utgitt dato: 28.06.2021 Side: 2/4Produktkode: Produkt familie:11280 15N



TRESTJERNER Gulvmatt

Teknisk datablad

1

Oljede, lakkerte og tidligere 
fabrikklakkerte flater:

Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før lakkering.
Renses med TRESTJERNER Gulvrens.
Lakkerte og tidligere fabrikklakkerte flater mattslipes med slipepapir no.
150–180. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig nedmatting. Støvsug 
og tørk over flaten med Jordan Mikrofiber gulvklut.

Påfør 2 strøk TRESTJERNER Gulvmatt.

NB! På tidligere oljede gulv bør det settes en prøve først, for å kontrollere at 
lakken er kompatibel med oljen.
Fargeskjolder kan også oppstå ved re-behandling av delvis gjennomslitt 
eksisterende lakk. I slike tilfeller anbefales det å slipe bort lakken og legge 
TRESTJERNER Gulvlakk Oljebasert som første strøk.

Gulvbelegg: Flaten må være ren, tørr og fri for såpe, bonevoks og fettstoffer før lakkering.
Rens med TRESTJERNER Gulvrens.
Mattslip lett med slipepapir nr. 150-180. Støvsug og tørk over flaten med 
Jordan Mikrofiber gulvklut.
Påfør 2 strøk TRESTJERNER Gulvmatt. OBS! Det finnes gulvbelegg som ikke 
er egnet til overlakkering. Sett en prøve og kontroller vedheften på et lite 
synlig sted på gulvet.

Unngå vask og tepper på gulvet de første 2 ukene etter lakkering.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-
databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Må være tomt og tørt

Forvaltning, drift og vedlikehold

Miljømerking

Produktet er testet etter 3 døgn (SP) iht de testkrav som settes av BREEAM-
NOR.

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

49424692, 49424703

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og 
praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under 
forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre 
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte 
data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet 
mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

NOBB modul nummer
22531545

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.

Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og 
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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