
 

  

 
TDS: Vespufloor® 2K Pu mat topcoat                                                            Opdateret: 01/10-2022/hh                                                                 

VESLA Gulve A/S - Fabriksvej 12 - DK-6920 Videbæk 

 Side 1 af 2 

 

 

 

Vespufloor® 
2K PU mat topcoat

 

 

   

Vespufloor® 2K PU Mat topcoat 

2komponent, vand- og polyurethanbaseret forsegling/toplak med lavt VOC- indhold. Produktet 

hærder til en mat overflade. Emballagestørrelse: 5 liter og 10 liter. 

 

Anvendelse   
PU klar mat lak 2K er en lugtneutral, vandbaseret lak til overfladebehandling af ubehandlede 

trægulve og andre lakeret overflader med meget stærk trafik.  

anvendes primært som afsluttende finish, hvor der er ønske om en helmat finish med en 

rengøringsvenlighed i en klasse for sig.  

 

Egenskaber   
kan anvendes til behandling af indvendige vægge af fx teglsten, cementpuds, betongulve i erhverv. 

Produktet er også velegnet til lejlighedsvis vedligeholdelse af tidligere lakerede trægulve.  
 

Brugsanvisning   

Forbehandling/underlag 

Rent, tørt, fedtfrit og bæredygtigt underlag, såsom ny belægning af klar eller pigmenteret epoxy 

eller blød polyurethan belægning, samt f.eks. teglsten og cementpuds, betongulve. 

Slibes og støvsuges brug syrevask med fx 10 % saltsyreopløsning. 

Tidligere lakerede gulve: Før lakering afvaskes med Vesla Gulvrens. Slib omhyggeligt med korn 

150-180 

Underlagets temperatur skal være mindst 10°C og højere end dugpunktet. Lakkens temperatur skal 

være 10°C-25°C. Er temperaturen for høj eller for lav, påvirkes flydeevnen. 

 

Blanding:  
Vespufloor® 1K 10 dele lak blandes med 1 del hærder  

Rækkeevne: Ca.10-12m²/ltr. Før lakering: Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug. 

Påføringsværktøj: Bred pensel eller lakrulle.  

Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet. Overfladetemperatur: Mindst 15° C. 

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.  

Før lakering: 
Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst. Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt 

igen, minimum 45 sekunder. Lad blandingen hvile i 10 minutter 

Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder. 

 

Brugstid: Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum 
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Tørretid: 
Berøringstør/genlakering: Ca.3 timer ved 20 grader og 50% RF. Klar til brug for let trafik 8 timer 

Fuldt afhærdet efter 3 døgn. Påfør højst 2 lag per dag. 

 

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.  

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer 

under 0° C 

 

 

 

 
 

 

                

       


