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Lacquer Parquet Akva
Vandeninis lakas medinėms grindims atsparus dilimui
•
•
•
•
•

Matinis poliuretaninis lakas
Negelsta
Lengva lakuoti
Puikiai išsilygina
Beveik bekvapis

TECHNINĖ INFORMACIJA
Pritaikymas

Lakas skirtas medinėms grindims ir parketui gyvenamosios
paskirties patalpose, kuriose reikalingas didelis atsparumas dilimui,
lakuoti. Tinka lakuoti laiptus, stalviršius ir sienų plokštes.
Netinka paviršiams iš deimantinės pušies, deginto ąžuolo ir
stabilizuoto buko.

Blizgumo laipsnis

Matinis.

Išeiga
(vienam sluoksniui)

Spalva

8–10 m2/l – dengiant vienu sluoksniu teptuku ar voleliu,
10–12 m2/l – dengiant vienu sluoksniu moherio ar veltinio mentele.
16-20m2/l – dengiant vienu sluoksniu sintetinio audinio mentele
Galutinės sąnaudos labai priklauso nuo taikymo metodo.
Lakas yra paruoštas naudoti. Nespalvinamas.
Norint išgauti norimą spalvą prieš lakuojant naudokite vandens
pagrindo dažyvę.

Taikymo metodas

Laką galima dengti dažymo teptuku ar voleliu arba moherio, veltinio
ar sintetinio audinio mentele.

Džiūvimo laikas

Kai temperatūra +23 °С, o santykinė oro drėgmė 50 %:
po 1–3 val. galima šlifuoti ir lakuoti dar kartą,
po 12 val. galima naudoti,
visiškai sukietėja po 1 savaitės.

Įrankių valymas ir
skiediklis

Vanduo. Galima skiesti vandeniu iki 10 % pagal lako tūrį.

Sandėliavimas

Saugokite nuo šalčio!

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje 1 metai nuo pagaminimo datos
(nurodytos ant pakuotės).

Nelakiųjų medžiagų
kiekis

Apie 30 %.

Tankis

1,1 kg/l, (ISO 2811).

Atsparumas
nusidėvėjimui
Atsparumas
cheminėms
medžiagoms
Pakuotė

Apie 5 mg/ 100 ciklų (SIS 923509).
Atsparus trumpalaikio poveikio buitinėms valymo priemonėms.
Nenaudokite skiediklių, pavyzdžiui, Special Solvent arba Special
Spray.
1 l; 5 l.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
PARUOŠIMAS
Nelakuotas paviršius:
Nuo naujo medinio paviršiaus nuvalykite dulkes ir purvą. Nušlifuokite paviršių 100–120 grūdėtumo švitriniu popieriumi
ir pašalinkite šlifavimo dulkes.
Medinio paviršiaus įtrūkius ir nelygumus užtaisykite šlifavimo dulkių bei Lacquer Parquet Akva mišiniu. Nušlifuokite
paviršių 100–120 grūdėtumo švitriniu popieriumi ir pašalinkite dulkes.
Anksčiau lakuotas paviršius:
Šiek tiek nusidėvėjusį laką nuvalykite priemone Special Clean, paviršių nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Senus
blizgius paviršius nušlifuokite 120–150 grūdėtumo švitriniu popieriumi, kol paviršius taps matinis, ir pašalinkite dulkes.
Labai pasenusį laką nuo paviršiaus visiškai nušlifuokite. Medinio paviršiaus įtrūkius ir nelygumus užtaisykite šlifavimo
dulkių bei Lacquer Parquet Akva mišiniu. Nušlifuokite paviršių ir pašalinkite šlifavimo dulkes.
LAKAVIMO SĄLYGOS
Paviršius turi būti sausas ir švarus, aplinkos oro temperatūra nuo +5 °С iki +28 °С, santykinė oro drėgmė – ne didesnė
kaip 80 %.
Gruntavimas. Prieš naudodami laką gerai jį išmaišykite, stenkitės, kad maišant nepatektų oro. Gruntuokite paviršių
teptuku 1–2 plonais sluoksniais arba moherio ar veltinio mentele 2–3 sluoksniais. Kiekvienam sluoksniui nudžiūvus,
paviršių šiek tiek pašlifuokite 150 grūdėtumo švitriniu popieriumi ir nuvalykite dulkes.
LAKAVIMAS
Prieš naudodami laką, gerai jį išmaišykite. Teptuku arba moherio ar veltinio mentele denkite 2–3 sluoksnius, voleliu – 1–
2 sluoksnius. Lakuokite šviesos kryptimi. Kad paviršius būtų lygus, lakuokite po kelias lentas. Galutinis lakuoto paviršiaus
vaizdas priklauso nuo medienos atspalvio, kietumo, tipo bei lako sluoksnių skaičiaus. Kad atspalvis būtų vienodas, vienu
kartu nulakuokite visą paviršių.
ĮRANKIŲ VALYMAS
Nuo darbo įrankių nuvalykite lako likučius ir nuplaukite vandeniu. Šiek tiek apdžiūvusius įrankius nuvalykite Special
Solvent valikliu, tada perplaukite vandeniu ir muilu.
PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA
Paprastai po 1–2 dienų ant paviršiaus galima statyti baldus. Sunkesnius baldus galima statyti tik po 1 savaitės, kai lakas
visiškai sukietės. Praėjus 1 savaitei po lakavimo paviršių galima valyti šluoste arba kempine, sudrėkinta neutralia valymo
priemone (pH 6–8). Labai užterštą paviršių galima valyti šluoste arba kempine, sudrėkinta silpnu šarminiu valiklio tirpalu
(pH 8–10). Nuvalę nuplaukite paviršių švariu vandeniu. Ruošdami tirpalą, laikykitės gamintojo instrukcijų.
APLINKOSAUGOS, SAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą.
Sausas ir tuščias produkto pakuotes utilizuokite laikydamiesi šalyje galiojančių įstatymų. Į sudėtį įeina 1,2benzisotiazolio-3(2H)-onas ir 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali
sukelti alerginę reakciją. ES LOJ ribinė vertė (kategorija A/i) 140 g/l. Maksimalus LOJ kiekis paruoštame naudoti
produkte yra 140 g/l.
TRANSPORTAVIMAS
Saugokite nuo šalčio.
PAPILDOMA INFORMACIJA
www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos,
nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001
reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.
Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

