IDEAL акриловий лак для паркету глянсовий і напівматовий
ПРИЗНАЧЕННЯ
Для захисту і декору паркетних та інших дерев'яних підлог з невисокими або середніми експлуатаційними
навантаженнями.
ВЛАСТИВОСТІ
•
Глянсовий або напівматовий
•
Лак однокомпонентний
•
Витримує невисокі та середні екплуатаційні навантаження
•
Легкий догляд і стійкість до неагресивних хімічних засобів
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СКЛАД
ЩІЛЬНІСТЬ
КОНЦЕНТРАЦІЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ
МІЖШАРОВИЙ ІНТЕРВАЛ
РОЗВЕДЕННЯ
EU VOC КАТЕГОРИЯ І МЕЖІ

акрилова дисперсія, спеціалізовані добавки, вода
~ 1026 кг/м3
~ 30 % (DIN 53819)
6-8ч
Без розведення.
II A (i), 140 г/л (2010); наш продукт містить макс. 140 г/л

РОЗФАСОВКА
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

0,75 л і 2,5 л
12 місяців за умови зберігання у оригінально закритій заводській упаковці за
температури від +5 °C до +35 °C.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ
Пензлик, валик для лаків на водній основі. Міжшаровий інтервал = 6-8 г.
Шліфування проміжкових шарів виконати шліфувальним папером 180 або 240.
Шліфувальний пил видалити.
РОБОЧІ УМОВИ

Вологість деревини = 8-10%. Оптимальні умови: Т = 18-22 °C, відн.вологість
повітря = 40-75%. Температура приміщення і лаку не має бути нижчою 13
°C, температура основи не має бути нижчою 12 °C.
2-3г

ЧАС СУШКИ (T=+20C, отн.
влажность воздуха = 65 %)
ВИТРАТА

На одношарове покриття = 10 - 12 м2/л или 0,8 – 1 л/м2.
На тришарове покриття = 3 - 4 м2/л.
Водою одразу по закінченню робіт

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТА

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
Поверхня має бути сухою і чистою, без слідів мастил, інших забруднень та залишків старого покриття. Поверхню
відшліфувати шліфувальною машиною з абразивом 150 або 120. Видалити пил. Не дозволяється відбілювання
деревини перекисом водню або іншими відбілюючими засобами.
ПІДГОТОВКА ЛАКУ
Перед початком фарбувальних робот лак ретельно перемішати. Після нанесення мокрий шар лаку має молочний колір, у
процесі висихання він стає повністю прозорим.
СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ
ТИП ОСНОВИ
Паркет, дощатий настил,
необроблена деревина
Старе покриття

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ

Сухий паркет шліфується
механічним засобом та
очищується
Повністю видалити

3-4x IDEAL акриловий лак для паркету глянсовий
або напівматовий
3-4x IDEAL акриловий лак для паркету глянсовий
або напівматовий

ПРИМІТКИ І ОСОБЛИВОСТІ
• Для визначення впливу лаку на колір паркету з екзотичних або невідомих порід деревини слід
провести тестування на невеликій ділянці поверхні.
• Для шліфування IDEAL лаку для паркету акрилового глянсового чи напівматового не рекомендуеться
застосовувати щліфувальну машину «Trio».
• Через 2 тижні після лакування паркет очистити тканинною серветкою і неагресивним чистячим засобом,
розставити меблі, килими покласти через 3-4 тижні.
• Термін придатності покриття подовжується, якщо його періодично обробляти спеціальною емульсією з воском
або іншим подібним засобом по догляду за паркетом.
• Щоб запобігти пошкодженню покриття, ніжки меблів обов'язково захистити тканиною або гумою.
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