
Aprašymas
SOLID yra dviejų komponentų vandeniu skiedžiamas medinių grindų lakas, atsparus dilimui ir tinkamas bet kokio tipo medienai. 
Pagamintas akrilo poliuretano dervų pagrindu, elastingas, negeltonuojantis, žemu lakiųjų organinių junginių kiekiu.

Versijos
XD 1105  SolidNature 5 blizgumo|XD 1120 SolidClassic 20 blizgumo | XD 1150 SolidCrystal 50 blizgus

Tinka naudoti

SOLID lakai gali būti naudojami bet kokios rūšies neapdorotai medienai ar kamštinėms dangoms lakuoti, o taip pat perlakuoti jau 
anksčiau dengtus paviršius.

Išskirtinės savybės
SOLID sudėtyje nėra žmonėms ir gamtai pavojingų medžiagų, o sudėtyje esantys specialūs priedai (UV filtrai) 
neleidžia lakui pagelsti ir apsaugo natūralią medienos spalvą.

SOLIDNATURE | SOLIDCLASSIC | SOLIDCRYSTAL XD 1105 | XD 1120 | XD 1150

Patvirtinimai ir sertifikatai: 1 sluoksnis SOLIDBase su kietikliu XD5200 + 2 sluoksniai SOLIDZero su kietikliu XD5200:

- Atsparus trinčiai UNI EN 15185
- Atsparus cheminiams agentams UNI EN 13442 
--Atsparus nešvarumams UNI 9300 

Savybės, laikymas, naudojimas:
Cheminės/fizinės savybės: Būvis: balkšvas skystis

Spalva: balkšva
Blizgumas: XD1100: 5 +/- 2 
                    XD1120: 20 +/- 3 
                    XD1150: 50 +/- 5
pH reikšmė: 8 +/- 1
Tankis (g/ml) 1,03 +/- 0,03
Klampa (s) (23°C; DIN4) 23 +/- 5
Tipas: Alifatinis poliuretanas
Kietiklis: 10% SOLID2K XD 5200

Naudojimas: Sluoksnių skaičius: 2-3 
Rekomenduojamas kiekis (g/m2) min. 50 maks. 120
Naudojimo sumaišius su kietikliu laikas (valandos) 6
Tepimo intervalai tarp sluoksnių (valandos) 3-6 
Išeiga vienam sluoksniui (m2/L) 6-7
Naudojimo temperatūra (°C) nuo +10 iki +35
Galima užlipti (valandos) po 4 
Lengvas naudojimas (valandos) po 24
Pilnas atsparumas (valandos) po 72 

Naudojimo  ir laikymosąlygos: Aplinkos temperatūra: nuo 10 ° C iki 35 ° C. Optimali:15 ° C iki 25 ° C
Aplinkos drėgmė nuo 40% iki 80%.
Lakuojamo paviršiaus drėgmė >10%
Sandėliavimo laikas 18 mėnesių, nuo pagaminimo datos jei laikoma originalioje pakuotėje, 

sandariai uždarytas
Laikymo sąlygos +5° C +35° C, 
Jautrus šalčiui, nesandėliuoti drėgnose vietose ir aukščiau nei 35 ° C temperatūroje.
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Paviršiaus paruošimas:
Atidžiai nuvalykite paviršių. Sujungimams ir nelygumams užglaistyti naudokite glaistą SolidFiller, sumaišytą su pjuvenomis, gautomis 
šlifuojant paviršių. Nušlifuokite medieną P100 ir P150 šlifavimo popieriumi, pašalinkite riebalų, vaško ar klijų likučius. Prieš lakuodami 
nusiurbkite dulkes siurbliu. Jei naudojate dažyvę, naudokite netirpią vandenyje, kad būtų išvengta spalvos pakėlimo. Dengiant 
sakingas, tamsias arba ypač kietas medienos rūšis (pvz., Iroko, merbau ir tt) pirmam sluoksniui rekomenduojama naudoti izoliacinį 
gruntą SOLIDbase sumaišytą su 10% Solid2k kietikliu, tokiu būdu pagerės sukibimas su paviršiumi.

Naudojimo instrukcijos

Užtepimo įrankiai: 

trumpaplaukis dažų volelis, teptukas.

Produkto paruošimas ir naudojimas:

 SOLID lakas maišomas su SOLID2K kietikliu XD5200 santykiu 10:1 (10% kietiklio). Prieš sumaišydami su kietikliu gerai išmaišykite laką, 
kad neliktų jokių nuosėdų. Maišydami laką įpilkite reikiamą kiekį Solid2k kietiklio ir intensyviai maišykite vieną minutę. Dengiant pirmą 
sluoksnį rekomenduojama į mišinį įpilti 5–10% džiūvimą lėtinančio priedo SolidLongLife arba paprasto vandens. Dirbant aukštesnėje 
nei 23C temperatūroje priedas yra būtinas. Paviršių šlifuokite mažiausiai po 12 valandų P220 – P280 šlifavimo popieriumi. Nusiurbkite 
dulkes ir tepkite antrą paruošto lako sluoksnį. Jei reikia, užtepkite trečią sluoksnį. Tarpinis šlifavimas nėra būtinas, jei dengsite trečią 
sluoksnį po 3-4 val..

Po 16 valandų galima užlipti ant naujai lakuoto paviršiaus. Pilnas kietumas pasiekiamas per vieną savaitę po lakavimo. Pageidautina 
palaukti bent 72 valandas nuo paskutinio sluoksnio dengimo, prieš statant baldus.

Mišinio gyvybingumas. Po to, kai įpilamas kietiklis mišinį sunaudoti per 4 valandas (3 val. Vasarą). Praėjus šiam laikui mišinys 
naudojimui nėra tinkamas.

Norėdami išsaugoti natūralią medienos išvaizdą pirmu sluoksniu naudokite SOLIDzero laką, toliau naudokite norimo blizgumo 
produktą SOLIDzero, SOLIDnature, SOLIDclassic arba SOLIDcrystal sluoksnį, vadovaudamiesi atitinkamomis naudojimo instrukcijomis. 
Norėdami išsaugoti tamsią medienos spalvą ar gauti efektą panašų į tirpiklinėmis medžiagomis lakuotą paviršių, naudokite vieną ar du 
sluoksnius SOLIDbase“ (žr. Produkto techninį lapą) ir vieną ar du sluoksnius SOLIDnature, SOLIDclassic arba SOLIDcrystal, laikydamiesi 
atitinkamų naudojimo instrukcijų.

Lakuodami jau padengtus medinius paviršius patikrinkite ar tvirtai laikosi ankstesnis sluoksnis, pašalinkite vašką ir riebalus nuo 
paviršių, nuvalykite nešvarumus. Valymui rekomenduojame naudoti SOLIDclean priemonę. Jei naudosite kitą priemonę būtinai 
patikrinkite tinkamumą. Laką denkite kaip nurodyta aukščiau.

Įrankių valymas. Išplaukite įrankius vandeniu iš karto po naudojimo. 

Atliekų šalinimas. Nepanaudotas lakas ir nešvaraus vandens atliekos turi būti šalinamos kaip specialios atliekos. Nepilkite į 
kanalizaciją. Plastikinė pakuotė turi būti surinkta ir perdirbta, pagal vietinius atliekų surinkimo ir perdirbimo reikalavimus. Perdirbimui 
pakuotė turi būti tuščia ir sausa.

Asmeninės apsaugos priemonės. Dėvėti apsaugines gumines, lateksines ar polietileno pirštines. Lakas turi nedidelį tirpiklio kieki, todėl 
džiūvimo metu vėdinkite patalpą.

Pakuotė: 5 litrai.

Svarbu. Šiame techniniame lape pateikti duomenys ir informacija remiasi mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi ir negali būti 
naudojami kaip garantijos. Dėl rinkoje esančių medžiagų ir naudojimo sąlygų įvairovės vartotojas turi patikrinti, ar produktas atitinka 
jo poreikius, turimus įrankius ir naudojimo sąlygas. Bet kuriuo atveju „Renner Italia S.p.A.“ garantuoja nuolatinę produktų kokybę. 
Renner Italia S.p.A.“ pasilieka teisę keisti ir atnaujinti šį techninį lapą be išankstinio įspėjimo. Klientai turi patikrinti, ar jie turi 
atnaujintą šio lapo versiją. PRIEŠ NAUDOJANT SOLID PRODUKTUS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR VADOVAUKITĖS 
NURODYMAIS.


