
Herdins Tak- och Panelvitt är en vattenburen lasyr för 
obehandlat eller tidigare lackerat barrträ inomhus. Den 
har en inbyggd funktion som bromsar och reducerar 
problem med kvistblödning och s.k. gulning. (Använd 
ej kvistlack före behandling med Tak- och Panelvitt.) 
Gammal och gulnad panel får en vacker ljus sidenmatt 
yta. Herdins Tak- och Panelvitt är lätt att stryka ut och 
droppar inte.

Förbehandling
Panelen ska vara torr och väl rengjord innan du börjar. 
Trärena ytor ska slipas med slippapper 120-150 korn i 
träets fiberriktning innan de behandlas. Tidigare 
lackerade ytor ska rengöras med målarsoda eller 
annan målartvätt och ska alltid eftertvättas med vatten. 
Om lacken börjat flagna rekommenderar vi slipning. 
Kontrollera nyans och vidhäftning på en mindre yta 
innan du börjar.

Applicering
Rör om lasyren ordentligt – låt den vila i ett par minuter 
före applicering. Applicera lasyren med en mjuk lack- 
pensel. Arbeta systematiskt i träets längdriktning med 
2-3 brädor åt gången. Avsluta aldrig mitt på en bräda. 
Behandla alltid två gånger, låt torka minst 12 timmar 
mellan strykningarna.
Stryk av penslar och andra redskap noga. Rengör dem 
med såpa och vatten. Tomma och rengjorda förpack- 
ningar lämnas till förpackningsåtervinning. Eventuella 
produktrester lämnas till miljöstation.

Herdins Tak- og Panelhvitt er en vannbasert lasur for 
ubehandlet eller tidligere lakkert bartre innendørs. Den 
har en innebygd funksjon som bremser og reduserer 
problemer med kvistblødning og svart/hvitt gulning. 
(Bruk ikke kvistlakk før behandling med tak- og 
panelhvitt.) Gammel og gulnet panel får en vakker, lys 
silkematt overflate. Herdins Tak- og Panelhvitt er lett å 
stryke ut og drypper ikke.

Forbehandling
Panelene skal være tørre og godt rengjorte før du 
starter. Trerene flater skal slipes med 120-150 korns 
sandpapir i treets fiberretning før de behandles. 
Tidligere lakkerte flaterskal rengjøres med malersoda 
eller med et fettløsende rengjøringsmiddel og skylles 
alltid av med vann. Hvis lakken har begynt å flasse av, 
anbefaler vi slipning. Kontroller nyanse og vedhefting 
på en mindre synlig flate før du starter.

Påføring
Rør skikkelig om i lasuren – la den hvile i et par 
minutter før påføring.Påfør lasuren med en myk 
lakkpensel. Jobb systematisk i treets lengderetning, 
to-tre bord om gangen. Avslutt aldri midt på et bord. 
Behandles alltid to ganger, la tørke i minst 12 timer 
mellom strøkene.
Tørk grundig av pensler og annet redskap. Rengjør 
dem med såpe og vann. Tomme og rengjorte bokser 
leveres til gjenvinning. Eventuelle produktrester leveres 
til miljøstasjon.

Produktfakta
Inneholder: Vann, akrylatbindemiddel, titandioksid og 
UV-beskyttelse.
Forbruk: For 2 strøk rekker 1 liter til ca. 5-8 m² trerent 
underlag og til ca. 12 m² vtidligere lakkert underlag.
Arbeidstemperatur: minst +5° C
Tørketid: Støvtørr etter ca. to timmer. Kan overmales 
etter minst 12 timer.
Glans: Matt
Farge: Hvit
Håndtering og lagring: Lagres frostfritt og i godt 
lukket orginalforpakning. Unngå søl, hud og øye- 
kontakt.
Avfallshåndtering: Restprodukter skal leveres til miljø- 
stasjon som malingsavfall. Rengjort embalasje skal 
kildesorteres som plast.
Bruk hansker og ved sliping anbefales støvmaske.

Produktfakta
Innehåller: Vatten, akrylatbindemedel, titandioxid och 
UV-skydd.
Åtgång: Vid två strykningar räcker 1 liter till ca 5-8 m² 
på trärent underlag och till ca 12 m² på tidigare lackerat 
underlag.
Arbetstemperatur: minst +5° C
Torktid: Dammtorr efter ca 2 timmar. Övermålningsbar 
efter minst 12 timmar.
Glans: Matt
Kulör: Vit
Hantering och lagring: Lagras frostfritt i väl tillsluten 
originalförpackning. Undvik spill, hud och ögonkontakt.
Avfallshantering: Restprodukter skall lämnas till miljö- 
station som färgavfall. Rengjord förpackning skall käll- 
sorteras som plast.
Använd skyddshandskar och vid slipning rekommen-
deras andningsskydd.
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