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PRODUKTÖVERSIKT

Nordic ES/VFR Klar är en klar flamskyddslack designad för trä och träbaserade underlag. Nordic QVFR Klar är 
vattenbaserad. Nordic ES/VFR klar behöver ett täcklager anpassat för tillämpningen.

Produktnamn Nordic ES/VFR Klar
Produktkod Nordic ES/VFR Klar
Revisionsdatum och revisionsnummer 2020-02-06, rev 1
Leverantör Scandinavian Trading Ltd
Dokumentreferens TDS NORDIC ES/VFR C SWE

PRODUKTDATABLAD 

Typ av produkt: Vattenbaserad flamskyddande lack.
Lagring: från 5°C till 30°C i torr miljö. Skydda lacken från frost. 
Hållbarhertstid: 4 månader från produktionsdatum.
Påföring: Pensel, rulle eller spruta. Viktigt: första lagret måste vara helt torrt och klart innan andra lagret påförs.

NOTERA

Nordic ES/VFR Klar har följande fördelar:

• Testad och klassificerad till B-s1,d0
• Vattenbaserad
• Tunn våtfilm: 200 µ totalt för 2 lager
• Torkar snabbt, enkel att arbeta med, luktar lite
• Testad för Indoor Air Emissions

Nordic ES/VFR Klar tillfredställer klassificering B-s1,d0 EU Standard EN13501–1:2002, EN13823:2002 SBI och
EN11925-2:2002 antändlighet. Densitet på testat underlag (granpanel): 600 kg per kubikmeter.
Testad för Indoor Air Emissions. 

TESTDATA

Nordic ES/VFR klar är testad både med och utan ett täcklager som skyddar den brandhämmande lacken. Den kan 
användas både inomhus och utomhus beroende av det täcklager som används. 
Vi har lång erfarenhet av att Nordic ES/VFR klar kan användas med de flesta täcklager men vi rekommenderar att testa 
på en liten yta först. 
Det brandtest som gjorts är med vattenbaserat täcklack från Sherwin-Williams, ED1143 Laqva.
Notera att Nordic ES/VFR klar är en specialistprodukt. Testa alltid varje batch i liten skala på undanskymd plats för att 
säkerställa vidhäftning och utseende för påförd produkt. Det kan vara svårt att få ett helt klart resultat på mörka ytor.

Produkt Brandklassificering antal stryk /µ våtfilm täcker m2/ liter
Nordic QVFR Klar B-s1,d0 1 x 100 µ Nordic ES/VFR 10

Produkten bedömd i
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BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSER

Rengör noggrant och se till att det är torrt och fritt från damm, rester av fett, rengöringsmedel och bonvax. Polish 
avlägsnas eller ytan slipas ren. Fabrikslackerade eller tidigare lackerade ytor slipas trärena med slippapper nr 120-170. 
Avlägsna noggrant allt damm. På obehandlat barrträ kan Nordic ES/VFR Klar appliceras direkt utan grundmålning.
Vi rekommenderar provmålning för att säkerställa färgens vidhäftning och utseende.

PÅFÖR SÅ HÄR

Rör/blanda Nordic ES/VFR Klar ordentligt innan och under bruk. Nordic ES/VFR Klar ser vit ut i burken och när du 
påför, men torkar klar. Nordic ES/VFR Klar kan påföras med pensel, roller eller färgspruta. Vid sprutmålning, använd 
ett munstycke i storlek 0.013-0.019”. Vid behov, särskilt vid sprutmålning, förtunna med upp till 10% varmt vatten och 
blanda väl.
För att uppnå brandklass B-s1,d0 ska Nordic ES/VFR Klar påföras i 2 lager om 100µ våtfilm (WFT), 10 m² per liter per 
lager. Se till att lager 1 är helt torrt och klart innan lager 2 läggs på. 
Vid sprutmålning kan man lägga 1 x 200µ, motsvarande 5 m² / liter totalt.
För bästa resultat, håll lacken vid rumstemperatur, 20-25°C vid påföring. Ställ burken i en hink med varmt vatten om det 
är kallt i lokalen. 
Nordic ES/VFR Klar behöver ett täcklager anpassat för tillämpningen.

Påföres med: Pensel, roller eller färgspruta (0.013-0.019” munstycke)
Tunna med: Vatten (up till 10% vid sprutmålning)
Torktid: 1-2 timmar, beroende på underlag, luftfuktighet och temperatur i rummet
Tid innan lager 2: Minimum 2 timmar. Se till att lager 1 är helt torrt och klart innan lager 2 läggs på.

Skyddsutrustning: skyddskläder
Rengöring: Tvål, vatten och/eller penseltvätt
Lagring: 5-30°C i inomhusklimat, se till att burken är väl föseglad. 
Hållbarhetstid: 6 månader från produktionsdatum.

RENGÖRING AV VERKTYG / FÖRVARING

Tvätta redskap i kallt tvålvatten. För bästa resultat, tvätta ur penslarna i lite penseltvätt och skölj sedan med vatten. 
Förslut burken noggrant och använd innehållet innan hållbarhetstiden har löpt ut.

UNDERHÅLL

Väggar målade med Nordic ES/VFR klar underhålles i enlighet med instruktion för täcklagret. Brandskydded är intakt så 
länge som täcklagret är i gott skick. 

Notera: Hur stor yta Nordic ES/VFR Klar täcker beror på underlaget. Varje batch måste testas i liten skala innan påföring, eftersom 
resultatet kan variera beroende på underlagets struktur, luftfuktighet och temperatur. 


