PLASTOR FLOOR LACQUER PUR-T® 3

Dviejų komponentų polikarbonatinis
parketo lakas
TECHNINĖ INFORMACIJA

Aprašymas

Blizgumo laipsnis
Išeiga
(vienam sluoksniui)
Darbo įrankiai
Džiūvimo laikas
Skiediklis ir įrankių
valymas
Sandėliavimas

Apribojimai
Pakuotės
Gamintojas

Dviejų komponentų vandeniu skiedžiamas 100% polikarbonatinis lakas
parketui ir medinių grindų apsaugai kur yra didelis eismas. Gali būti
naudojamas sporto paskirties grindims, konferencijų salėms,
koridoriams, ofisams ir kitur, kur reikalingas didelis atsparumas
dėvėjimuisi. Tinka visų rūšių minkštos, kietos bei egzotinių rūšių
medienos padengimui vidaus darbams. Gali būti naudojamas kaip
galutinis lako sluoksnis norint suteikti papildomą tvirtumą kitoms lakų
dangoms. Tinkamas šildomoms grindims. Bekvapis. Negeltonuoja.
Labai lengvai dengiamas ir lengvai išsklaidomas ant lakuojamo
paviršiaus.
Matinis (10-20%), pusiau matinis (30-45%), blizgus (55-70%).
11m2/1ltr
Lakavimui naudoti tik sintetinius teptukus ar volelius.
Rekomenduojama temperatūra 20oC ir drėgnumas 65% RH.
Saugoti nuo dulkių – 30 min.
Galima sušveisti, dengti kitą sluoksnį – 3-5 val.
Lengvas eismas – 24 val. (saugoti nuo intensyvaus eismo).
Optimalus atsparumas – po 2 savaičių.
Produktas paruoštas naudojimui – neskiesti! Įrankiai iškarto po darbo
plaunami su vandeniu ir muilu.
Produktas laikomas gamyklinėje pakuotėje, sandariai uždarytas.
Saugoti nuo šalčio! Vieną kartą užšalęs lakas tampa netinkamas
naudojimui.
Laikyti atokiai nuo šildymo prietaisų ir atviros ugnies, nelakyti
tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Lakuojamo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei 8ºC ir ne
aukštesnė nei 25 ºC.
Rekomenduojama lakuojamos medienos drėgmė <10%.
Patalpoj kurioje lakuojama nerekomenduojama sudaryti skersvėjį.
Norint išvengti lako užteršimo, nerekomenduojama lakuoti tiesiai iš
originalios taros.
5 litrai plastmasinė pakuotė (4,5 ltr lakas (A) ir 0,5 ltr lako kietiklis (B)).
France, V33 Groupe, Siège Social et Usines, BP 1, 39210 Domblans.

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Kadangi
praktinis medžiagos naudojimas, kas yra reikšmingas faktorius, vyksta be mūsų kontrolės, mes
negalime prisiimti atsakomybės dėl rezultato, kaip ir dėl galimų darbo atlikimo klaidų, jei
medžiagos nekokybiškumas negali būti įrodytas. Platintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant
produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.
Platintojas Lietuvoje – UAB Dažmeta, Svajonės g. 33, Klaipėda,
mob.tel.: +370 650 25 132, el. p. dazmeta@gmail.com

