PLASTOR- FLOOR LACQUER PUR-T® 4
Dviejų komponentų polikarbonatinis medinių grindų lakas
Dviejų komponentų 100% polikarbonatinis parketinis lakas skirtas medinių grindų apsaugai kur yra itin didelis eismas. Gali būti
naudojamas sporto ir lengvosios atletikos paskirties grindims, restoranuose, parduotuvėse, baseinų patalpoms, šokių aikštelėms ir kitur, kur reikalingas itin
didelis atsparumas dėvėjimuisi. Tinka visų rūšių minkštos, kietos bei egzotinių rūšių medienos padengimui vidaus darbams. Gali būti naudojamas kaip galutinis
lako sluoksnis norint suteikti papildomą tvirtumą kitoms lakų dangoms. Tinkamas šildomoms grindims. Bekvapis, skiedžiamas vandeniu.
Charakteristikos
Tankis kg/L:
Klampumas prie 20ºC (AFNOR N°4):
Sausoji liekana sumaišius komponentus:
Džiūvimo laikas :

1,03 +/-0,05
nekintamas nuo 40 iki 45 sekundžių nuo darbo pradžios.
nuo 30%±2% priklausomai nuo blizgumo.
Saugoti nuo dulkių – 30min.
Galima sušveisti, dengti kitą sluoksnį – 3-5val.
Lengvas eismas – 24val. (saugoti nuo intensyvaus eismo).
Optimalus atsparumas – po2 savaičių.
*(20ºC ir 65% aplinkos drėgnumas ,standartinis lako plėvelės storis).
Dangos atsparumas (pilnai išdžiūvus ir praėjus ne mažiau kaip 2 savaitėms pagal STANDARTĄ NFT 30053,
esant ne trumpesniam kaip 2val poveikiui: valymo priemonės, skalbikliai, valikliai, 40° alkoholis, kava, ketčupas, karštas vanduo, kava iki 80°С. Danga atspari
UV spinduliams, negeltonuoja.
Lakuojamo paviršiaus paruošimas. Senos medinės grindys:
Mediena sušveičiama įvairiomis kryptimis tris kartus skirtingo rūpumo šveitimo
popieriumi. Pirmą kartą šveičiama rupiu šveitimo popieriumi (16-60`), antrą kartą šveičiama vidutinio rupumo (80-100`) šveitimo popieriumi, trečią kartą
šveičiama mažo rupumo (apie 150`) šveitimo popieriumi kol bus pasiektas visiškas pageidaujamas rezultatas (pageidautina medžio rašto kryptimi).Naujos
medinės grindys:
Dažniausiai užtenka sušveisti su mažo rupumo šveitimo popieriumi medžio rašto kryptimi.Kitais atvejais rekomenduotina
pasikonsultuoti su produkto platintojais.
Pašalinti visas dulkes ir nešvarumus vakuuminio siurblio pagalbą nuo lakuojamo paviršiaus bei visoje patalpoje, drėgna šluoste nuvalyti lakuojamą paviršių,
bei leisti paviršiui pilnai išdžiūti.Pasiruošimas darbuiLakuojamo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei 8ºC ir ne aukštesnė nei 25 ºC.
Rekomenduojama lakuojamos medienos drėgmė - <10%.
Patalpoj kurioje lakuojama nerekomenduojama sudaryti skersvėjį.
Norint išvengti lako užteršimo, nerekomenduojama lakuoti tiesiai iš originalios taros.
Produktas paruoštas naudojimui – neskiesti !Padengimas Lakavimui visuomet naudokite tik sintetinius teptukus ar volelius !
Medinių grindų paviršius vienu sluoksniu dengiamas gruntu ir dviem sluoksniais laku (jai nenaudojamas gruntas, lakuojama trimis sluoksniais). Jai reikia, arba
reikalingas didesnis paviršiaus atsparumas dėvėjimuisi, galima padengti papildomais lako sluoksniais.
Paviršius padengiamas laką paskirstant paviršiuje išilgai ir skersai, paskutinį judesį atliekant medienos rašto kryptimi
Vengti netolygaus padengimo bei lako „balų“ susidarymo. Lako perteklius turi būti pašalintas arba paskirstytas po visą lakuojamą paviršių. Padengtą paviršių
rekomenduotina koreguoti ne ilgiau kaip 45 sekundžių bėgyje nuo padengimo.
Po pirmo sluoksnio padengimo, paviršius švelniai sušveičiamas mažo rūpumo (150-180`) šveitimo popieriumi.Jai tarp sluoksnių lakavimo yra tarpas didesnis
nei 48 val., sušveisti su mažo rupumo šveitimo popieriumi reikia tarp kiekvieno sluoksnio.Svarbios pastabos
Lakuojant Extra Matt laku : Dengiama vienu sluoksniu gruntiniu laku + dengiama vienu sluoksniu PUR-T Duo blizgančiu laku + dengiama vienu sluoksniu
PUR-T Duo Extra Matt laku. Niekados lakavimui nenaudokite lako be kietintojo, tai raiškiai sumažins lako atsparumą
Lakas pilnai subręsta ir sutvirtėja per 2 savaites !
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Negalima plauti ar kitaip drėkinti lako paviršiaus jam pilnai nesubrendus. Lakuotą paviršių galima valyti tik sausu būdu.
Negalima tiesti kiliminių dangų ar kitų uždangalų kol lakas nėra pilnai sutvirtėjęs.
Nepraėjus 2 savaičių laikotarpiui nerekomenduojama stumdyti sunkių baldų.
Pakuotė 5 litrai plastmasinė pakuotė (4,5 ltr lakas (A) ir 0,5 ltr lako kietiklis (B)). Lako kietiklis komplektuojamas su 50 ml matavimo
indeliu.

Blizgumas Extra matinis, pusiau matinis, labai blizgus.
Sandėliavimas, įrankių priežiūraProduktas laikomas gamyklinėje pakuotėje, sandariai uždarytas.
Saugoti nuo šalčio ! vieną kartą užšalęs lakas tampa netinkamas naudojimui.
Laikyti atokiai nuo šildymo prietaisų ir atviros ugnies, nelakyti tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Geriausias naudoti 1 metai nuo pagaminimo datos. Laikantis visų sandėliavimo reikalavimų, produktas tinkamas naudoti iki 3 metų nuo pagaminimo datos.
Pagaminta Prancūzijoje. Tiekėjas/platintojas UAB Rinvila, Laisves pr. 53e, Vilnius, 8 52 426310. Lakiųjų dalelių kiekis (Cat A/i) : 140 g/L (2010) –
paruoštame naudoti produkte: max 67g/l

Saugumo informacija lakui
S2 Saugoti nuo vaikų
S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis.
S29 Neišleisti į kanalizaciją
S51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Saugumo informacija lako kietikliui
Xi – sudėtyje yra hexamethylenas, alifatiniai poliisocianatai, - gali sukelti alerginę reakciją.
R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda
S2 Saugoti nuo vaikų
S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis.
S26Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją
S29 Neišleisti į kanalizaciją
S37Mūvėti tinkamas pirštines
S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę
S51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose

