CELCO AQUA
Sisetöödelakk
-- Vähese lõhnaga veepõhine puidulakk
-- Kaitseb pinda kollastumise eest
-- Toonitav

Toote omadused

 iiresti kuivav ning praktiliselt lõhnatu veepõhine sisetöödelakk. Moodustab pinK
nale pesukindla lakikihi, mis on vastupidav vee, rasva ja kodukemikaalide toimele. Tootes sisalduv UV-filter vähendab puidu tumenemist päikesekiirguse mõjul.
Lakk on toonitav.

Kasutuskoht

 oode on mõeldud seinte, lagede, karniiside, uste, liistude ja talade lakkimiseks
T
sisetööl kuivades ruumides.

Aluspind

 obib uue ning eelnevalt lakitud puitpinna viimistlemiseks, samuti kaitselakina
S
betoon-, tsementkrohv- ja tellispinnal.

Pinna ettevalmistus

 akitav pind peab olema puhas tolmust, mustusest, rasvast ning vahast. Jälgida,
L
et kõikidel tööetappidel oleks pind kuiv, puidu niiskussisaldus alla 18%.
 arem lakitud puitpinnalt eemaldada lahtine lakk, seejärel lihvida pind siledaks.
V
Ühtlase, ilma nähtavate üleminekuteta pinna saamiseks on soovitav pinnalt
eemaldada kogu vana lakk. Aluspinnaga tugevasti seotud vana lakikiht karestada
parema nakke saamiseks liivapaberiga. Puitpinnas olevad augud ning praod (mitte laudade vahelised praod!) täita sobiva pahtliga, seejärel lihvida pahteldatud
kohad siledaks. Enne lakkimist eemaldada pinnalt tolm niiske lapi või tolmuimejaga.

Lakkimine

Uus puitpind lakkida 2-3 kihis, varem lakitud pind 1-2 kihis lakiga Celco Aqua.
 oode on kasutusvalmis, enne kasutamist lakki hoolikalt segada. Esimest kihti
T
vajadusel vedeldada veega (kuni 10%), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Lakk kanda pinnale piki lauda, vajadusel teha vahelihvimine. Toode on pinnale kandes piimjas, muutudes kuivades läbipaistvaks.

Töötamine toonitud
lakiga

 oonitud lakile Celco Aqua lisada 10% vett ning kanda pinnale üks kord pikikiuT
du. Töötada laud-laua haaval, vältides pinna kohatist ülekatmist. Lakk kanda pinnale soovitavalt pintsliga. Järgnevalt katta pind 1-2 kihi värvitu lakiga Celco Aqua.
NB! Iga järgnev toonitud lakikiht muudab pinna värvitooni tumedamaks.

Pinna puhastamine


Määrdunud
pinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadusel ka neutraalseid puhastusvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Pinna puhastamiseks kasutada pehmet švammi või lappi.

LÄIKIV

2h

8-12
m²/l

15-25°C

Lakid

Tehnilised andmed
Kasutuskoht

sisetööd

Sideaine

akrüüllateks

Läige (Gardner, 60°)

matt ja läikiv

Katvus

8-12 m2/l sõltuvalt pinna imavusest

Kuivamisaeg (23ºC, RH 50%)

tolmukuiv 1 tunni pärast, ülelakitav 2 tunni pärast

Vedeldi

vesi

Töövahendid

pintsel, rull, pihusti

Töövahendite puhastamine

veega koheselt pärast kasutamist

Hoidmine

hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5ºC)

Pakend

1 L / 2,5 L

Soovitused lakkimiseks

 õutav õhu- ja pinnatemperatuur lakkimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C),
N
suhteline õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam
temperatuur või tuuletõmbus lakkimise ning laki kuivamise ajal võivad põhjustada
ülekattejälgede ning ebakvaliteetse lakikile teket.
 uitpinna tõhusamaks kaitsmiseks tasuks töövahendina eelistada pintslit. Toode
P
kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu. Enne järgneva kihi pealekandmist on
soovitatav pind kergelt üle lihvida. Lihvimise järel eemaldada pinnalt lihvimistolm.

Tööohutus

 oida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.
H
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Halva enesetunde
korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.

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, Rootsi.

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

www.sadolin.ee

