KIILTOASTEET
Matta, Satiini, Kiiltävä

RIITTOISUUS
750 ml = ± 7 m² / kerros
2L = ± 20 m² / kerros
KUIVUMISAIKA 3H
KERROSTEN VÄLILLÄ

TÄYSIN KUIVA 12H

0.75L – 2.5L

Tämä lakka on suunniteltu käsittelemättömille tai lakatuille
puu-, parketti- ja laminaattilattioille. Lakka ei sovellu
öljytyille tai vahatuille lattioille eikä ulkokäyttöön.

HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !
• EI TARVETTA LAKAN POISTOLLE, EI TARVETTA POHJUSTEELLE
• Täydellinen VIIMEISTELY
• kulutuksen KESTÄVÄ
• Puu-/parkettilattiasta tulee käsittelyn jälkeen kuin uusi
• Kestää jokapäiväistä käyttöä, antaa lattialle kestävän suojan
• Yhteensopiva lattialämmityksen kanssa

SÄVYT

Remontointi

LATTIALAKKA
PUU - LAMINAATTI

Tämä lakka on suunniteltu lakatuille tai
esilakatuille eurooppalaisille tai eksoottisille
puutyypeille sekä laminaateille. Ei sovellu
öljytylle, vahatulle tai ulkona olevalle puulle.

Pinnan esikäsittely on välttämätöntä
onnistuneen lopputuloksen
aikaansaamiseksi.

Vältä pinnan mekaanista rasitusta
ensimmäisten 15 päivän ajan.

> VAIHE 1: VALMISTELU
Pinnan ESIKÄSITTELY on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.
Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton.
LAKATTU PUULATTIA: hio kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 120) ja poista kaikki pöly.
LAMINAATTI: poista rasva huolellisesti ennen lattialakan levittämistä. Pinnan peseminen ennen lakan käyttöä on OLENNAISTA.
Käytä soodapohjaista (alkaliini) maalarinpesuainetta.

• Rasvaiset tai muovilla päällystetyt materiaalit voivat vaikuttaa lakan tartuntakykyyn

> VAIHE 2:

LAKKAUS

Välineet : Sekoitustikku • Notkeaharjaksinen sivellin/maalaustela (12mm) akryylilakalle • hiekkapaperia (karkeus 120)
Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä.
Tuotteen ulkonäkö purkissa on maitomainen joka häviää aineen kuivumisen jälkeen.
1. Levitä runsaasti tasaisilla, ristikkäisillä vedoilla viimeistellen puunsyiden suuntaisilla vedoilla.
2 . Anna kuivua noin 3 kolme tuntia, jonka jälkeen hio hienolla hiekkapaperilla (karkeus 120) ja poista pöly. Lisää toinen kerros.
3. Lisää tarvittaessa kolmas kerros, hiomatta pintaa kerrosten välissä.
Huonetta voi käyttää 24 tuntia käsittelyn jälkeen (jalankulkijoiden käytössä) • Levitä vähintään kaksi kerrosta parhaan mahdollisen
kestävyyden aikaansaamiseksi • Levitä lakka 10 ja 25 °C -asteen välillä ja vältä vetoa • Ainoastaan sisäkäyttöön • Puhdista työvälineet
vedellä.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET
SUOJATTAVA PAKKASELTA
EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
P271: Käytä ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten
määräysten mukaisesti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Sulje astia käytön jälkeen.
Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Cat A/i) : 140g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 40g/l VOC.
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