KIILTO OPAL
PARKETO LAKAS
NAUDOJIMO SRITIS
Kiilto Opal 2-jų komponentų vandens pagrindo parketo lakas skirtas grindims, kurioms reikia
ypatingo atsparumo trinčiai, dėvėjimui, batų žymėms, pavyzdžiui, sporto arenoms ir
visuomeninių patalpų grindims.
LAKUOJAMOS GRINDYS
Medinės ar parketo grindys turi būti sausos, gerai nušlifuotos ir visiškai nuvalytos nuo dulkių ir
kitų nešvarumų.
SAVYBĖS
* Be NMP
* M1 klasė – į aplinką neišskiria jokių kenksmingų medžiagų
* Geros atsparumo trynimui savybės, atitinka DIN 18032-2
* Geros išsilyginimo savybės
* Labai atsparus dėvėjimo ir chemikalų poveikiui
* Iš karto nulakuotas – baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalvis
* Efektyvus UV spindulių filtras viduje
* Lengvai lakuojasi
* “Pot life” 6 val. (darbos po komponentų sumaišymo).
TECHINIAI DUOMENYS
Blizgumas pagal Gardner 60°

Pusiau blizgus apie 55
Matinis apie 20
Apie 1 kg/l
Nedegus

Tankumas
Degumas
Žemiausia darbinė
Temperatūra

+18 °C

IŠEIGA
Apie 10 m²/l vienu sluoksniu su voleliu ar teptuku.
ĮPAKAVIMAS
5 litrai (4,5 lakas + 0,5 kietiklis)
REKOMENDUOJAMOS
DARBO SĄLYGOS
Patalpų, medžio ir
lako temperatūra
Medžio drėgmė
Santykinė oro
drėgmė

+18...+24 ºC
7 ±2%
40-70%

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Prieš pradedant lakuoti su OPAL: Sukratykite kietiklio ir lako įpakavimus. Supilkite kietiklį į
lako kanistrą. Stipriai suplakite maždaug 30 sekundžių. Leiskite mišiniui 5-10 minučių
aktyvuotis.
Lakavimas
Metodas A: užlakuokite Opal parketo laką 2-3 sluoksniais išilgai medžio rievės pusę, naudojant
volelį ar teptuką. Džiūvimo laikas tarp sluoksnių 2 – 4 valandos. Nušlifuoti priešpaskutinį
sluoksnį su Nr. 150-180 šlifavimo tinkleliu ar šlifavimo disku.
Metodas B: Nugruntuokite paviršių su Kiilto Tempo gruntiniu laku, naudojant volelį ar teptuką.
Nušlifuokite su Nr. 100-150 šlifavimo tinkleliu ar šlifavimo disku. Užlakuokite su Opal parketo
laku 1-2 baigiamuosius sluoksnius, naudojant volelį ar teptuką.
Gamykloje lakuotas parketas ir anksčiau lakuotos grindys: Visiškai nuvalykite grindis.
Lengvai nušlifuokite su nr 100-180 šlifavimo tinkleliu ar šlifavimo disku. Nusiurbkite nušlifuotas
dulkes su siurbliu, o po to nuvalykite grindis su drėgnu skuduru. Nulakuokite Opal parketo laką,
2-3 sluoksnius naudodami volelį ar teptuką.
Sporto salių lakavimas.
Rekomenduojame naudoti Tikkurila Remontti-Assa produktą linijų dažymui. Sporto salėse, kur
linijų dažymas užtrunka daugiau nei vieną dieną, rekomenduojame dažyti linijas ant gruntinio
lako. Patinkrikite lako ir dažų suskibimą prieš pradedant pagrindinius darbus.
DŽIŪVIMO LAIKAS
Naudojant volelį ar teptuką

2 - 4 val (+20°C / 50 % santykinės drėgmės)

Jeigu sekantis parketo lako sluoksnis yra lakuojamas praėjus 48 valandoms, tai priėš lakuojant
reikia švelniai pašlifuoti grindis. Grindys tinkamos lengvam vaikščiojimui po 2 – 3 dienų.
Galutinis lako tvirtumas pasiekiamas po 2 savaičių.
DARBO ĮRANKIŲ VALYMAS
Nuvalykit darbo įrankius su drungnu vandeniu iš karto po darbo.
DĖMESIO!
Kada įvyksta lako reakcija su kietikliu, išsiskiria nedidelis kiekis dujų (karbono dioksidas). Todėl
sumaišytas produktas turi būti laikomas atidarytame konteineryje. Jei sumaišytas produktas buvo
saugojamas uždarytoje pakuotėje, negalima jo atidaryti ar kratyti, o nuvežti į savartyną.
Netinkamas ”deimantinei pušiai” ar chemiškai apdirbtoms grindims pvz „degintam ąžuolui“.
Negalima lakuoti naujo sluoksnio, kol ankstesnis dar neišdžiuvo
UŽŠĄLA
NEDEGUS

Saugoti vėsioje patalpoje, ne žemiau nei +1 ºC. Saugoti pilnai uždarytą, orginaliame įpakavime.
LAIKYTI VAIKAMS NEPRIEINAMOJE VIETOJE.
Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime
įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti
atsakomybės.

