
Lacquer Parquet Akva
Laka koka grīdām

Viegli uzklājama
Teicami izlīdzinās
Nedzeltējoša

Nodilumizturīga ūdens bāzes laka koka grīdām

TEHNISKIE DATI

Pielietojums Iekšdarbu laka koka un parketa grīdu lakošanai dzīvojamās telpās, kur nepieciešama
teicama nodilumizturība. Piemērota galda virsmām, kāpnēm un sienu paneļiem.
Nav piemērota dimanta priedes, dūmotā ozola un stabilizētā dižskābarža virsmām.

Spīdums Matēts

Patēriņš (vienai kārtai) 8-10 m2/l – uzklājot ar otu vai rulli,
10-12m2/l – uzklājot ar mohēras vai filca aplikatoru, 
16-20m2/l – uzklājot ar lakas aplikatoru.
Patēriņš ir atkarīgs no uzklāšanas metodes.

Tonēšana Laka ir gatava lietošanai. Laku netonē. 
Lai iegūtu tonētu virsmu, zem lakas uzklājiet piemērotu ūdens bāzes beici.

Uzklāšanas metode Uzklāšana ar otu, rulli, mohēras vai filca aplikatoru, lakas aplikatoru.

Žūšanas laiks 
(+23 °С, relatīvais gaisa
mitrums 50%)

4-6 stundas – var slīpēt un lakot nākamo kārtu,
1-2 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību,
1 nedēļa – sasniedz maksimālu cietību.

Atšķaidītājs Ūdens. Laku var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% apmērā no lakas tilpuma.

Darbarīku mazgāšana No darbarīkiem notīrīt lakas atlikumus un izmazgāt tos ar ūdeni. Viegli nožuvušu laku var
iztīrīt ar Special Solvent un pēc tam izmazgāt ar ziepēm un ūdeni.

Uzglabāšana Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā: 1 gads no ražošanas datuma (norāde uz
iepakojuma).

Sausais atlikums Apm. 30% no tilpuma.

Blīvums 1,1 kg/l, (ISO 2811).

Izturība pret
ķimikālijām

Iztur īslaicīgu parasto mazgāšanas līdzekļu iedarbību. Neizmantot atšķaidītājus,
piemēram, Special Solvent vai Special Spray.

Iepakojumi 1 l, 5 l
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SAGATAVOŠANA

Neapstrādātas virsmas: 
Jaunu koka virsmu a rīt no putekļiem un ne rumiem. Virsmu noslīpēt ar smilšpapīru Nr.100-120, no riet
putekļus. Plaisas un nelīdzenu koka virsmu apstrādāt ar slīpēšanas putekļu un Lacquer Parquet Akva maisījumu.
Virsmu noslīpēt ar smilšpapīru Nr. 100-120, notīriet putekļus. 

Iepriekš apstrādātas virsmas: 
Nedaudz nodilušu lakotu virsmu nomazgāt ar Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Vecas lakotas,
spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru Nr.120-150, notīrīt putekļus. 
No spēcīgi nodilušas lakotas virsmas pilnībā noslīpēt veco laku. Plaisas un nelīdzenu koka virsmu apstrādāt ar
slīpēšanas putekļu un Lacquer Parquet Akva maisījumu. Virsmu noslīpēt un notīrīt putekļus.

GRUNTĒŠANA
Pirms lietošanas laku rūpīgi samaisīt, izvairī es no gaisa iekļūšanas lakā. Virsmu nogruntējiet 1-2 reizes plānā
kārtā ar otu vai 2-3 reizes ar mohēras vai filca aplikatoru. Pēc katras kārtas nožūšanas, virsmu viegli noslīpēt ar
smilšpapīru Nr.150 un notīt putekļus.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI
Virsmai ir jābūt rai un sausai, gaisa temperatūrai no +5 °С līdz +28 °С, un rela vajam gaisa mitrumam zem 80%.

UZKLĀŠANA
Pirms lietošanas laku rūpīgi samaisīt. Uzklāt 2-3 reizes ar otu vai mohēras/filca aplikatoru, 1-2 reizes ar rulli.
Uzklāt gaismas krišanas virzienā. Lai virsma būtu vienmērīga, dēļu grīdām apstrādāt pāris dēļus vienlaicīgi.
Lakotās virsmas tonis ir atkarīgs no koka sugas, cie bas un lakas kārtu skaita. Lai iegūtu vienmērīgu virsmu,
vēlams visu virsmu noklāt vienā uzklāšanas reizē.

VIRSMAS KOPŠANA
Mēbeles var novietot uz grīdas paras  1-2 dienas pēc lakošanas. Smagākas mēbeles var novietot uz grīdas 1
nedēļu pēc lakošanas, kad laka ir sasniegusi pilnīgu cie bu. Virsmas var rīt 1 mēnesi pēc lakošanas. Virsmas

rīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ļo
ne ru virsmu rīšanai izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai
lupatu. Pēc rīšanas virsma jānoskalo ar ru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērot ražotāja
norādījumus.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Contains: 1,2-benzizo azol-3(2H)-ons (BIT), 5-hlor-2-me l-4-izo azolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-me l-4-
izo azolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-me l-2H-izo azol-3-ons (MIT). Var
izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izmantot aizsargcimdus. 
Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdens lpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar
vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdens lpnēs un augsnē. ES GOS robežvēr bas (apakšgrupa
A/i) 140 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

TRANSPORTĒŠANA
Sargāt no sala

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU
www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA
82888
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Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi.
Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001.
Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta
lietošanas instrukciju. Izplatītājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371
67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com

http://www.vivacolor.lv

