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TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ 50
GREITAI DŽIŪSTANTIS GRINDŲ LAKAS

APIBŪDINIMAS

Vandeninis poliuretaninis akrilinis vidaus lakas.

PASKIRTIS

Skirta parketui, lentinėms grindims ir kt. nestipriai mechaniškai arba chemiškai veikiamiems
mediniams interjero paviršiams.

SAVYBĖS

Tinka sausose patalpose esantiems iki grynos medienos nušlifuotiems mediniams paviršiams
gruntuoti ir lakuoti. Taip pat tinka anksčiau lakuotoms arba dažytoms medinėms grindims
perlakuoti. Prieš lakuodami visą paviršių išbandykite laką mažame plotelyje, kad įsitikintumėte,
jog jis tinka.
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TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva

Nespalvinama.

Blizgumas

Pusiau blizgus.

Išeiga

Naudojant teptuką – 7–10 m²/l. Naudojant volelį – 8–10 m²/l. Naudojant lakavimo
mentelę – 10–12 m²/l. Naudojant plieninę mentelę – 20–25 m²/l.

Pakuočių dydžiai

1 l, 5 l, 10 l

Skiediklis

Vanduo.

Įrankiai

Mentelė, teptukas arba volelis trumpais plaukeliais.

Džiūvimo trukmė

Kada galima dengti kitą sluoksnį, nurodyta naudojimo instrukcijoje. Baigtą lakuoti
paviršių galima naudoti maždaug po 12 val. Pirmąją savaitę lakuotą paviršių
naudokite atsargiai, nedėkite ant jo sunkių ir džiūti neleidžiančių daiktų, pvz., kilimų.

Tankis (kg/l)

Apie 1 kg/l, ISO 2811.

Cheminis atsparumas

Atsparus nestipriems tirpikliams, pvz., vaitspiritui. Neatsparus stipriems tirpikliams.

Atsparumas plovimui

Puikus atsparumas įprastiems valikliams (SFS 3755).

Sausojo likučio tūrio dalis
(proc.)

30

Sandėliavimas

Saugoti nuo šalčio. Saugoti nuo šalčio
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Dengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (nepurvinas, nevaškuotas ir neriebaluotas). Aplinkos ir dengiamo paviršiaus
temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +15 °C, santykinis oro drėgnis turi būti 30–80 proc.

Paviršiaus paruošimas
Nušlifuokite grindų paviršių medienos pluošto arba šviesos kritimo kryptimi (naudokite šlifavimo popierių P100 arba P120). Šlifavimo
dulkes kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu.

Gruntavimas
Iki grynos medienos nušlifuotos medinės grindys
Prieš naudodami laką gerai išmaišykite ir pamaišykite dengdami. Išpilkite ant grindų ir tolygiai spausdami paskleiskite nerūdijančio
plieno mentele. Leiskite džiūti maždaug 1 val. ir, jei reikia, pašlifuokite, kad paviršius taptų matinis (naudokite šlifavimo popierių
P150). Šlifavimo dulkes kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu. Padenkite paviršių 1–2 lako sluoksniais naudodami plieninę mentelę.
Leiskite džiūti 30–60 min. prieš dengdami kitą sluoksnį.
Pramoniniu būdu apdorotas arba anksčiau lakuotas / dažytas parketas arba lentinės grindys
Prieš naudodami laką gerai išmaišykite ir pamaišykite dengdami. Nežymiai nusidėvėjusias medines grindis nuvalykite pašalindami
purvą, vašką ir riebalus. Labai nusidėvėjusį paviršių nušlifuokite iki grynos medienos ir padenkite laku, kaip nurodyta aukščiau.
Pašlifuokite paviršių šlifuotuvu, kad taptų matinis (naudokite šlifavimo popierių P120 arba P150). Šlifavimo dulkes kruopščiai
nusiurbkite dulkių siurbliu ir nuvalykite paviršių drėgna švaria nesipūkuojančia šluoste. Prieš lakuodami visą paviršių išbandykite
laką mažame plotelyje, kad įsitikintumėte, jog jis tinka. Padenkite paviršių 2–3 lako sluoksniais naudodami lakavimo mentelę arba 1–
2 sluoksniais naudodami volelį.
Nelygios lentinės grindys
Prieš naudodami laką gerai išmaišykite ir pamaišykite dengdami. Nelygios lentinės grindis lakuojamos teptuku. Iš pradžių denkite
ploną lako sluoksnį ir leiskite jam džiūti mažiausiai 1 val. Denkite medienos pluošto kryptimi, po kelias lentas vienu metu. Paskleisite
laką tolygiai. Paviršių pašlifuokite ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Denkite antrą lako sluoksnį, leiskite jam džiūti maždaug 3
val. ir denkite trečią sluoksnį. Trečias sluoksnis turėtų būti storesnis.

Lakavimas
Iki grynos medienos nušlifuotos medinės grindys
Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Išpilkite ant grindų ir tolygiai paskleiskite lakavimo mentele
medienos pluošto kryptimi. Leiskite džiūti maždaug 1 val. ir, jei reikia, pašlifuokite (naudokite šlifavimo popierių P150). Šlifavimo
dulkes kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu. Padenkite paviršių dar 1–2 lako sluoksniais naudodami lakavimo mentelę. Leiskite džiūti
30–60 min. prieš dengdami kitą sluoksnį.
Beicuotos arba lakuotos medinės grindys
Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Padenkite paviršių 2–3 lako sluoksniais naudodami lakavimo
mentelę arba 1–2 sluoksniais naudodami volelį.
Pramoniniu būdu apdorotas arba anksčiau lakuotas / dažytas parketas arba lentinės grindys
Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Nežymiai nusidėvėjusias medines grindis nuvalykite
pašalindami purvą, vašką ir riebalus. Labai nusidėvėjusį paviršių nušlifuokite iki grynos medienos ir padenkite laku, kaip nurodyta
aukščiau. Pašlifuokite paviršių šlifuotuvu, kad taptų matinis (naudokite šlifavimo popierių P120 arba P150). Šlifavimo dulkes
kruopščiai nusiurbkite dulkių siurbliu ir nuvalykite paviršių drėgna švaria nesipūkuojančia šluoste. Prieš lakuodami visą paviršių
išbandykite laką mažame plotelyje, kad įsitikintumėte, jog jis tinka. Padenkite paviršių 2–3 lako sluoksniais naudodami lakavimo
mentelę arba 1–2 sluoksniais naudodami volelį.
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Nelygios lentinės grindys
Prieš naudodami gerai išmaišykite, taip pat permaišykite dengdami. Nelygios lentinės grindis lakuojamos teptuku. Iš pradžių denkite
ploną lako sluoksnį ir leiskite jam džiūti 1 val. Denkite medienos pluošto kryptimi, po kelias lentas vienu metu. Paskleisite laką
tolygiai. Paviršių pašlifuokite ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Denkite antrą lako sluoksnį, leiskite jam džiūti maždaug 3 val.
ir denkite trečią sluoksnį. Trečias lako sluoksnis turėtų būti storesnis.

Įrankių valymas
Įrankius plauti vandeniu. Sukietėjusiems dažams nuo įrankių pašalinti rekomenduojamas Tikkurila Pensselipesu (įrankių valiklis).
Plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusį laką valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

Paviršiaus priežiūra
Lako danga įgauna reikiamą atsparumą dilimui ir chemikalams maždaug po savaitės, todėl iki tol lakuoto paviršiaus nevalykite.
Vėliau nešvarų paviršių galite valyti šepečiu, plovimo šepečiu arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu
sudrėkintu valymo įrankiu.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles. Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas
pagal vietos reglamentus.

SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Mūvėti apsaugines pirštines. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę reakciją.
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