
  PARKETA LAKAS
PARKETTLACK 35 & 80

Tehniskie dati:

Krāsa   Bezkrāsaina
Iepakojums 1, 5 un 15 L
Saistviela Akrila poliuretāns
Šķīdinātājs ūdens
Blīvums 1,04 
Viskozitāte  30 sek.
Sausais atlikums 30 % tilpuma
Žūšanas laiks 1-2 stundas. Pirms mēbeļu novietošanas, nogaidiet 24 stundas. Pirms ļoti

smagu priekšmetu novietošanas, nogaidiet vēl pāris dienas.  
Spīdums  35 vienības/ 80 vienības
Uzglabāšanas noteikumi Nepieļaut sasalšanu!
Ugunsdrošība ugunsdrošs
Uzklāšanas veids ota, velce

Materiāla tips
Parkettlack 35 un Parkettlack 80 – pusspīdīga un spīdīga bezkrāsaina akrila laka uz ūdens
bāzes, kas paredzēta visu veidu koka grīdu apdarei. Tā veido viegli kopjamu
pusspīdīgu/spīdīgu nodilumizturīgu pārklājumu.

Pielietošanas sfēra
Doto laku izmanto ozola, dižskabārža, egles, priedes, bērza un citu koku grīdu apdarei. To
var klāt arī uz agrāk lakotām virsmām, tai skaitā, uz 2 komponentu lakām. Tomēr, laku
nerekomendējam izmantot impregnētām koksnēm, piemēram, brūnā dižskabārža apdarei.

Specifiskās īpašības
Parkettlack 35 un Parkettlack 80  piemīt ļoti vāja smarža lakojot un žūstot, atšķirībā no
tradicionālajām parketa lakām, kurām ir ļoti nepatīkama un asa smarža. Kamēr laka ir slapja,
tai ir duļķaina (pienaina) krāsa, bet nožūstot, tā kļūst 100% bezkrāsaina. Tas ļauj izsekot līdzi
nenolakotām vietām uzklāšanas laikā. 

Iepriekšējā apstrāde un gruntēšanas darbi
Neapstrādātu koka grīdu (jaunu grīdu) rūpīgi attīrīt no netīrumiem un putekļiem. Nogruntējiet
ar neatšķaidītu Parkettlack 35 vai Parkettlack 80. Pēc nožūšanas viegli noslīpējiet virsmu ar
120. – 150. Nr. smilšpapīru.
Agrāk apstrādātu vai rūpnīcā gruntētu grīdu attīrīt no netīrumiem. Viegli noslīpēt virsmu ar
120. – 150. Nr. smilšpapīru un rūpīgi iztīriet ar putekļsūcēju. Visa veida vaska un puliera
pārklājumus jānoņem pilnībā- parasti to var panākt tikai ar slīpmašīnu.

Lakošana
Uzklāt Parkettlack 35 vai Parkettlack 80 divās kārtās.  Laku jāklāj bagātīgi ar platu, biezu otu
vai tapešu birsti vienmērīgi pa visu virsmu. 
Nepieļaut peļķu veidošanos. Miecvielas, ko satur ozols, pie lakošanas var izdalīties un mainīt
koka nokrāsu. Laku var slīpēt pēc 1 – 2 stundām. Laba ventilācija un paaugstināta



temperatūra saīsina žūšanas laiku. Notīriet putekļus pēc katras apstrādes. Bojājumu labošanu
jāveic ar līdzekļa Plastik Trä pirms veco lakas kārtu slīpēšanas. Jaunas koka grīdas parasti
apstrādā ar 3 lakas kārtām. Mēbeles uz lakotās virsmas var izvietot aptuveni pēc diennakts.
Atkarībā no apstākļiem, pie kādiem laka žuvusi, pilnīga lakas sacietēšana notiek 1 – 2 nedēļu
laikā.

Lakas atšķaidīšana
Parasti nav nepieciešams atšķaidīt. Ja nepieciešams, lietojiet ūdeni

Uzklāšana
Ar otu vai tapešu birsti. 

Instrumentu tīrīšana
Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba beigšanas.

Uzmanību!
Nerekomendējas krāsot virsmas ar temperatūru zemāku par +10º C. Pirms lietošanas kārtīgi
samaisīt (sakratīt). Nerekomendējam apstrādāt ar doto laku impregnēto parketa grīdu,
piemēram, brūno dižskabārdi un eksotisko koksni, piemēram, panga – panga.


