CELCO PARQUET
Vandeninis grindų lakas
-- Atsparus dėvėjimuisi
-- Silpno kvapo
-- Lengva lakuoti ir prižiūrėti nulakuotą paviršių

Gaminio savybės

 tsparus dėvėjimuisi vandeninis grindų lakas. Šiuo laku lengva lakuoti, jis gerai
A
išsilygina. Nulakuotas paviršius atsparus braižymui, vandens ir buitinių chemikalų
poveikiui. Nulakuotas paviršius ilgainiui nepagelsta. Lakas gaminamas dviejų
blizgumo variantų – matinis ir blizgus.

Paskirtis

 edinėms grindims ir parketui lakuoti gyvenamuosiuose kambariuose, prieškamM
bariuose, koridoriuose, biuruose ir kitose viešose patalpose.

Pagrindas

 inka naujam ir anksčiau lakuotam skydiniam, mozaikiniam ir lentelių parketui,
T
lentų grindims lakuoti.

Paviršiaus paruošimas

 akuojamas paviršius turi būti neapdulkėjęs, švarus, neriebaluotas ir nevaškuoL
tas, nepadengtas poliravimo priemonėmis. Visais darbo etapais paviršius turi būti
sausas, medienos drėgnis turi būti ne didesnis kaip 18%.
 uo anksčiau lakuoto medinio paviršiaus pašalinkite atšokusį laką, paviršių lygiai
N
nušlifuokite. Kad nulakuotas paviršius būtų tolygus, be matomų sandūrų, rekomenduojama nuo paviršiaus pašalinti visą seną laką. Šlifuojant mašina, pirmą
kartą šlifuokite rupiu šlifavimo popieriumi dideliu spaudimu, antrą kartą šlifuokite
švelnesniu šlifavimo popieriumi (120–150) ir kuo mažesniu spaudimu. Seno geros
būklės lako nuo paviršiaus pašalinti nebūtina, tačiau sukibimui pagerinti rekomenduojama šiek tiek pašiurkštinti jį švitriniu popieriumi. Mediniame paviršiuje
esančius plyšius ir įtrūkius (ne tarpus tarp lentų!) užpildykite tinkamo atspalvio
parketo glaistu, paskui užglaistytas vietas lygiai nušlifuokite.

MATINIS

BLIZGUS

5-6 h

10-13
m²/l

 rieš lakavimą grindis kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu ir nuvalykite drėgna
P
šluoste. Dulkes reikia nuvalyti ir nuo grindjuosčių, palangių, radiatorių.
Lakavimas

 aviršių laku „Celco Parquet“ lakuokite 2–3 sluoksniais. Kitą sluoksnį lakuokite
P
ne anksčiau kaip po 5 valandų. Per parą paviršių galima padengti ne daugiau kaip
2 sluoksniais. Jei reikia, tarp atskirų sluoksnių paviršių lengvai pašlifuokite.
 akas yra paruoštas naudoti. Pirmajam sluoksniui į laką galima įpilti švaraus vanL
dens iki 10% lako tūrio, kitiems sluoksniams naudokite neskiestą laką. Lakuokite
išilgai lentų.
 o 1–2 parų lako sluoksnis tampa atsparus nedidelėms apkrovoms, o galutinį
P
atsparumą dėvėjimui įgyja per 4 savaites. Sunkesnius daiktus statyti ir kilimus
kloti galima po savaitės.

Paviršiaus valymas

 ešvarų paviršių valykite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu šarmiN
niu (pH 6–8) valikliu. Nenaudokite stiprių šarminių valiklių. Su plovikliu nuplautą
paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste.
10-25°C

Lakai

Techniniai duomenys
Paskirtis

sausoms patalpoms

Rišiklis

akrilatas, poliuretanas

Blizgumas (Gardner, 60°)

matinis ir blizgus

Dengiamumas

10–13 m²/l, priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo

Džiūvimo laikas (23 ºC, RH 65 %)

nekimba dulkės po 2 val., kitą sluoksnį galima lakuoti po 5–6 val.

Skiediklis

vanduo

Darbo įrankiai

teptukas, volelis, purškiklis

Darbo įrankių valymas

vandeniu

Laikymas

uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 ºC)

Pakuotė

1L/5L

Rekomendacijos dėl lakavimo

 ro ir paviršaus temperatūa lakuojant turi būi +15...25 °C (rekomenduojama
O
+18±2 °C), sant. oro drėnis – 40...80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl aukštesnės arba
žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo lakavimo ir paviršiaus
džiūvimo metu gali susiformuoti nekokybiška lako plėvelė ir išryškėti sandūrų žymės.
 rieš naudojimą laką reikia gerai išmaišyti ir palikti 5–10 min. pastovėti, kad iškiltų oro
P
burbuliukai. Teptuku arba voleliu reikia dirbti ramiai, kad į lako sluoksnį nepatektų oro.
Ypač atidžiai reikia lakuoti tas vietas, kur gali susikaupti per daug lako, pvz., kampuose. Tas vietas rekomenduojama lakuoti teptuku.
Vandeniniu laku padengtą paviršių galima perlakuoti tik vandeniniu laku!

Darbo sauga

 irbkite gerai vėdinamoje patalpoje. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelD
siant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

 abaigę darbą, gerai uždarykite lako indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite
P
nuo jų lako likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus
lako likučius reikia išvežti į pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti
galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas

„Akzo Nobel Baltics“, Estija.

Atstovas

 AB „Akzo Nobel Baltics“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva,
U
tel. (5) 2311 133, info.lt@akzonobel.com

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo
būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus. Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Atstovas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Lakai

www.sadolin.lt

