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Produktbeskrivning ZAR Exteriör vattenbaserad polyuretanlack (endast för utomhusbruk). Innehåller 
absorbenter för UV-strålning och antioxidanter. ZAR är det ultimata utomhusskyddet för 
trä. Perfekt för marina träytor (ovanför vattenlinjen), dörrar utomhus, inklusive 
glasfiber- och ståldörrar, träväggar utomhus, utomhusmöbler, staket, portar och andra 
träytor utsatta för direkt solljus. Speciellt framtagen för direkt soljus. Används inte på 
ytor som ligger i skugga hela tiden. INTE FÖR TRÄDÄCK. 

 

Teknisk data Ytfinish Finns i 20, 40 och 90 glans 
 Lukt Svag doft 
 Brandfarlig Inte brandfarlig 
 Viskositet 60-65 KU vid 25°C 
 VOC 76 g/l 
 EU gränsvärden 130 g/l (2010) 
 Kategori A/i 
 

Torktider vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet 
  
Yttorr 30 minuter 
Övermålningsbar 2 timmar 
Låt sista lagret torka 24 timmar, känns ytan klibbig skall torktiden förlängas. 
 

Förtunning Förtunnas inte 
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Täckning Teoretisk: 12 m2 / liter 
 Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och 

materialsvinn vid applicering. 
 

Förberedelser Nytt/obehandlat trä: Slipa ytan slät med ett finns slippapper. Slipa alltid längs med 
fibrerna. Använd inte stålull. Ta bort slipdamm med en dammsugare och torka ytan 
ren med en lätt fuktad trasa. Om ytan är grov och ojämn, slipa först med ett grovt 
slippapper och avsluta med ett finare.  

 Gammal lack i bra skick: Gör ren ytan från smuts, fett och vax. Slipa lätt i fibrernas 
riktning för att matta ner alla blanka ytor. Använd inte stålull. Ta bort slipdamm 
med en dammsugare och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa.   

 Gammal lack i dåligt skick: Ta bort all gammal lack. Lack som innehåller vaxer eller 
vattenavstötare måste tas bort. Använd inte stålull. Ta bort slipdamm med en 
dammsugare och torka ytan ren med en lätt fuktad trasa. 

 

Om ytan skall betsas Om ytan skall betsas använd ZAR Oljebaserad Träbets för bästa resultat. Låt betsen torka i 
minst 48 timmar innan ZAR Exteriör Vattenbaserad Polyuretanlack appliceras. 

 

Applicering Rör om ordentligt innan och under applicering. SKAKAL INTE. Applicera direkt från 
burken. Använd en ren pensel med syntetborst eller en lackstrykare. Använd inte 
roller. Flöda på ZAR längs med fibrernas riktning. Undvik att pensla för mycket då 
luftbubblor kan bildas. För bästa resultat, applicera när luft- och yttemperaturen är 
mellan 12 - 30°C och luftfuktigheten är under 50%.  

 

Viktigt Applicera inte ZAR Exteriör Vattenbaserad Polyuretanlack över färg.  
 För att erhålla ett fullgott resultat testa alltid på en dold yta innan jobbet färdigställs. 
 För bästa skydd och slittålighet på trä rekommenderas tre lager, två lager på stål och 

metall. 
 

Rengöring Gör rent penslar och verktyg direkt efter användning med tvål/diskmedel. Ta bort 
så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. 
Flytande lackrester lämnas till miljöstation. Väl tömda brukar lämnas till 
förpackningsåtervinningsstationer.  
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Lagring Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i 
direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C. Förvaras frostfritt. 

 

Storlekar ZAR Exteriör Vattenbaserad Polyuretanlack finns i 473 ml och 946 ml. 
 

Artikel nr  Blank (90)  Halvblank (40) Sidenmatt (20) 
 473 ml 32611 34211 32711 
 946 ml 32612 34212 32712 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt 
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan 
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. 

 


