Lakier do parkietu
renowacyjny
poj. 0,75L; 2,5L; 5L

INFORMACJE

Wykończenie

Wydajność

Dzięki technologii DIRECT PROTECT, akrylowy lakier
renowacyjny do parkietu można nakładać bezpośrednio na
odnawianą powierzchnię. W prosty sposób pozwala on
odnowić parkiety lakierowane oraz panele podłogowe.

Schnięcie*

Czyszczenie

• Lakier przylega bezpośrednio do podłoża: bez cyklinowania
i usuwania starej powłoki, bez warstwy podkładowej.
• Trwała ochrona: lakier odporny jest na codzienne

*między warstwami

użytkowanie (zaplamienia, uderzenia, ścieranie).

Zastosowanie: podłogi lakierowane z gatunków europejskich i egzotycznych oraz podłogi laminowane.
Kompatybilny z systemem ogrzewania podłogowego. Nie może być stosowany na drewno zewnętrzne,
olejowane i woskowane.

Lakier do parkietu renowacyjny
PRZYGOTOWANIE
Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Podłoże powinno być czyste, suche i odtłuszczone.
• Parkiety lakierowane: przeszlifować papierem ściernym (120) i starannie odpylić.
• Parkiety fabrycznie lakierowane (lakier utwardzany UV) i powierzchnie laminowane: starannie odtłuścić przed
nałożeniem produktu.
Umycie i odtłuszczenie powierzchni jest niezbędne. Tłuste i łuszczące się elementy pogarszają przyczepność
lakieru do powierzchni.

APLIKACJA
Idealne warunki nakładania: temperatura od 12° do 25°C. Nie nakładać w przeciągach. Produkt wodny,
mleczny aspekt znika po wyschnięciu produktu.
1. Przed użyciem i w trakcie nakładania dokładnie mieszać w celu uzyskania jednorodnej konsystencji.
2. Nałożyć lakier za pomocą pędzla z elastycznego włosia lub wałka do produktów akrylowych (włosie 12 mm).
3. Lakier nakładać krzyżującymi się pasami w sposób równomierny, końcowe pociągnięcia wykonać w kierunku
układania się włókien drzewnych.
4. Pozostawić do wyschnięcia na 3 godziny.
5. Powierzchnię lekko zmatować papierem ściernym (120), odpylić, a następnie nałożyć drugą warstwę lakieru.
Jeśli to konieczne, nałożyć trzecią warstwę lakieru w ten sam sposób.
6. Pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny. Powłoka uzyskuje właściwą odporność po 2 tygodniach. Przez
ten czas należy chronić podłogę przed uszkodzeniami, zaplamieniem i uderzeniami.

WSKAZÓWKI I PORADY V33
• W celu uzyskania optymalnego efektu wizualnego zalecamy nałożenie lakieru o stopniu połysku zbliżonym do
odnawianego podłoża.
• Należy unikać gromadzenia się nadmiaru lakieru w szczelinach parkietu.

KOLORY
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