Lakier do parkietu
o wysokiej
wytrzymałości
poj. 0,75L; 2,5L; 5L

INFORMACJE

Wykończenie

Wydajność

• Gotowy do użycia lakier na bazie wysokiej jakości żywic
uretanowo-alkidowych.
• Doskonała odporność na zadrapania, uderzenia, plamy i
działanie wody w warunkach zwiększonego natężenia

Schnięcie*

Czyszczenie

ruchu (np. korytarze, pokoje dzienne, schody).
• Długotrwała ochrona i wysokiej jakości wykończenie.
• Szybko schnący – 24h.

*między warstwami

• Słaby zapach. Nie powoduje śliskości parkietu.

Zastosowanie: do malowania starych i nowych parkietów, podłóg i schodów wykonanych z drewna.
Nadaje się do stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna. W przypadku tłustych i rzadkich
gatunków drewna prosimy skonsultować się z działem technicznym.

Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości

PRZYGOTOWANIE
Drewno powinno być surowe, o odpowiedniej wilgotności i czyste.
Drewno surowe: przeszlifować mechanicznie (papierem ściernym 120), następnie starannie odpylić.
Drewno pokryte warstwą lakieru: wycyklinować, aż do odsłonięcia surowego drewna (papierem ściernym 60, a
następnie 120). Starannie odpylić.
Drewno woskowane: usunąć wosk, a następnie przeszlifować aż do odsłonięcia surowego drewna
(papierem ściernym 60, a następnie 120). Starannie odpylić.
Drewno oleiste (tek, doussié, itp.): W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności powierzchnię odtłuścić.
Przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

APLIKACJA
Idealne warunki nakładania: temperatura od 12° do 25°C.
1. Przed użyciem oraz w trakcie nakładania lakier dokładnie wymieszać.
2. Nakładać 2-3 warstwy, zależnie od natężenia ruchu lub naprężeń działających na parkiet.
3. Przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru, parkiet należy zmatowić papierem ściernym (120), a następnie
odpylić, aż do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.
4. Na polakierowaną podłogę nie wchodzić przez 24 h.
5. Czas schnięcia lakieru podany jest przy temperaturze 20°C i 65% wilgotności.

WSKAZÓWKI I PORADY V33
• UPIĘKSZANIE: Przed nałożeniem lakieru, parkiet można pokryć bejcami do drewna V33.
• W celu wyeliminowania zjawiska ciemnienia drewna zaleca się zastosować lakier podkładowy.

KOLORY

Bezbarwny
połysk

Bezbarwny
satyna

Bezbarwny
mat
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