CELCO YACHT
Välistöödelakk
-- Hea ilmastiku- ning kulumiskindlusega
-- Tagab puidule tõhusa kaitse päikese
UV-kiirguse eest
-- Sisaldab puidukaitse toimeaineid

Toote omadused

 ea ilmastiku- ning kulumiskindlusega välistööde lakk. Tootes sisalduv UV-kaitH
seaine vähendab päikese kahjustavat mõju puidule. Lakis sisalduv puidukaitse
toimeaine kaitseb viimistletud pinda hallituse ja vetikate eest.

Kasutuskoht

 oode on mõeldud puitpindade lakkimiseks välistööl, nt terrassid, laevatekid, ukT
sed, aknaraamid, liistud, puitpaatide ja –jahtide veepealsed osad.

Aluspind

Sobib uue ning varem lakitud puitpinna viimistlemiseks.

Pinna ettevalmistus

 akitav pind peab olema puhas tolmust, mustusest, rasvast ning vahast. Jälgida,
L
et kõikidel tööetappidel oleks pind kuiv, puidu niiskussisaldus alla 18%. Tugevasti määrdunud pinna puhastamiseks kasutada pesuvahendit Cleaner, pinnal oleva
hallituse ning orgaanika eemaldamiseks pesuvahendit Bio-Cleaner. Pesuvahendi
kasutamise järel loputada pind hoolikalt puhta veega ning lasta kuivada.
 arem lakitud puitpinnalt eemaldada lahtine lakk, seejärel lihvida pind siledaks.
V
Ühtlase, ilma nähtavate üleminekuteta pinna saamiseks on soovitav pinnalt
eemaldada kogu vana lakk. Eelnevalt veepõhise lakiga kaetud pinnalt eemaldada
vana lakk kogu pinna ulatuses. Varem lahustipõhise lakiga kaetud puitpind karestada parema nakke saamiseks liivapaberiga. Pinnas olevad augud ning praod
(mitte laudade vahelised praod!) täita sobivat välistööde pahtliga, seejärel lihvida
pahteldatud kohad siledaks ning puhastada pind lihvimistolmust.

Kruntimine

Lõppviimistlus

 elnevalt töötlemata puitpind immutada esmalt puidukaitsekrundiga Pinotex
E
Base ning seejärel kruntida laki Celco Yacht ning lakibensiini Solve W seguga
10:1. Varem lakitud pind, millelt on eemaldatud vana lakk, kruntida laki ning lakibensiini seguga 10:1.

LÄIKIV

 rundikihil lasta nõuetekohaselt kuivada, seejärel lihvida puitpind peene liivapaK
beriga siledaks; eemaldada lihvimistolm.

8-10 h

 ind lakkida 2 kihis vedeldamata lakiga Celco Yacht; kihtide vahel teha vajadusel
P
vahelihvimine. Toode on kasutusvalmis, enne kasutamist lakki hoolikalt segada.

12-14
m²/l

 akk kanda pinnale pideva kihina piki lauda, töövahendina kasutada soovitavalt
L
pintslit. Ühele paksule lakikihile eelistada mitut õhemat kihti. Eriti hoolikalt lakkida
lauamaterjali otsi. Kontrollida korrapäraselt välistingimustes oleva puitpinna seisukorda, vajadusel kanda pinnale täiendav lakikiht.
Pinna puhastamine

 äärdunud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadusel ka neutraalM
seid või nõrgalt leeliselisi (pH<8) puhastusvahendeid. Mitte kasutada kõrge leelisusega puhastusvahendeid. Puhastusvahendi kasutamise järel loputada pind
hoolikalt puhta veega, et leeliseline aine ei matistaks lakitud pinda. Pinna puhastamiseks kasutada pehmet käsna või lappi.

10-25°C

Lakid

Tehnilised andmed
Kasutuskoht

puitpinnad välistööl

Sideaine

uretaanalküüd

Läige (Gardner, 60°)

poolmatt ja läikiv

Katvus

12-14 m²/l sõltuvalt pinna imavusest

Kuivamisaeg (23ºC, RH 65%)

tolmukuiv 2-3 tunni pärast, ülelakitav 8-10 tunni pärast

Vedeldi

lakibensiin

Töövahendid

pintsel, pihusti

Töövahendite puhastamine

lakibensiin

Hoidmine

hoida suletud taaras kuivas ja jahedas

Pakend

1L

Soovitused lakkimiseks

 õutav õhu- ja pinnatemperatuur lakkimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C),
N
suhteline õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 65%). Vältida nii töötamist otsese päikese käes kui ka päikese poolt kuumaks köetud pinna lakkimist. Lubatust kõrgem
pinnatemperatuur ning tuuletõmbus võivad põhjustada lahusti liigintensiivse aurustumise ning seeläbi ebakvaliteetse lakikile teket. Niiske õhk koos madala õhutemperatuuriga pikendab märgatavalt laki kuivamisaega.

Tööohutus

 uleohtlik. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Töötada hästi venT
tileeritud kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

 öö lõppedes sulgeda hoolikalt lakinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada
T
liigne lakk. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad lakijäägid
toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel Baltics, Eesti.

Esindaja

 kzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299,
A
info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise
meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja
ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

Lakid

