UTAN
KALK

För inomhusbehandling av nyslipade trägolv, paneler, möbler m.m. av
furu eller gran, innan de ska färgas in.
Allmänt
Gammeldags Trälut utan kalk ger trä en djupare, jämnare infärgning och
hårdare, tåligare yta när den används som underlag för pigmenterade oljor eller
hårdvaxoljor.
Gammeldags Trälut utan kalk är snabb och smidig att arbeta med då inget
kalköverskott behöver borstas bort innan slutbehandling.
Att lutbehandla en yta är endast en förbehandling, varför ytan alltid också måste
slutbehandlas. Som slutbehandling rekommenderas pigmenterade produkter ur
Osmo eller Timberex sortimenten, förutom vit. Som förbehandling till vit eller
ofärgad olja/hårdvaxolja används istället Gammeldags Trälut vit eller ofärgad, som
innehåller kalk. Se separat instruktion

Steg-för-steg instruktion, se andra sidan.
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STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

Åtgång
Åtgång 1 liter/6-8m2 yta vid 1 strykning (standard). Åtgången styrs helt efter slipning, träslag och ålder. Lutbehandling
ökar generellt åtgången av olja för slutbehandling, men ger ett mycket vackert slutresultat.
Strykprov
Träslag, träets ålder, golvtemperatur och luftfuktighet påverkar slutresultatet. Gammeldags Trälut utan kalk kan ge
olika utseende beroende på träslag och ursprung. För att säkerställa att önskat resultat och beräknad åtgång kan
uppnås gör alltid strykprov inklusive slutbehandling, på en mindre yta innan hela ytan behandlas.
Verktyg
Plastkärl, lutpensel av syntetfiber, skyddshandskar och skyddsglasögon.

Lutpensel av
syntetfiber

*Skyddshandskar och
skyddsglasögon,
dammskydd
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Lite om teknik
1. Tänk på att golv- och rumstemperatur ska vara ca 20 C° vid behandling. Vid låg temperatur och hög luftfuktighet
förlängs torktiden drastiskt.
2. Slipa ytan ordentligt före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper korn 100 för barrträ (se strykprov).
Dammsug ytan från allt slipdamm.
3. Skaka om och häll upp hela mängden lut i ett plastkärl. Lägg på luten i träets fiberriktning med hjälp av en
lutpensel. Arbeta i planklängder, från vägg till vägg. Avsluta aldrig innan hela ytan är behandlad. Rengör lutpenseln
i vatten.
4. Låt torka minst 24 timmar. Fuktkvoten i golvet bör inte överstiga 10% före slutbehandling.
5. Ytan är nu färdig för slutbehandling

Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar
i instruktionen utan föregående meddelande.

Plastkärl

Gammeldags Trälut utan kalk

www.welinoco.com

