
UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

1Y.617 POLYURETHANE SATIN VARNISH
POLIURETANINIS PUSIAU-MATINIS LAKAS

Džiūvimo laikas
Dervos
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas

dažymo metodas Valiklis Sekantis
sluoksnis

Atsargiai
vaikščioti

Pilnai subręsta

Poliuretaninė
derva su
aliejumi

P/matinis
iki 25%

50-56m2

iš
1galono
(3,8 litro)

Teptuku,
voleliu.

Mineralinis
spiritas Po 12

valandų
Po 12-24
valandų

14 dienų

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

LAKAVIMAS

Šis patvarus, skaidrus, pusiau matinis lakas, į kurio sudėtyje yra poliuretaninės dervos,
maksimaliai apsaugo medį. Specialiai skirtas medinėms grindims, kuriomis vyksta
ypač intensyvus judėjimas ir kurios turi būti atsparios braižymui. Jis tinka ir medžio
dirbiniams, apvadams, durims bei mediniams baldams, kuriems reikalinga tvirta,
atspari danga. Lakas atsparus šaltam ir karštam vandeniui, rūgštims, šarmams,
alkoholiui, įvairiems kitokiems namų ūkyje pasitaikantiems teršalams ir purvui.
Atsparus trinčiai, skaidrus, nereikalauja gruntavimo, puikiai pasiskleidžia ir išsilygina.

Vidaus mediniams paviršiams : Patalpų viduje esantiems paviršiams. Gyvenamųjų
namų, mokyklų, gimnastikos salių, bažnyčių, auditorijų grindims ir parketui. Taip pat
galima lakuoti spintas (bufetus), duris, apvadus, barų, piknikų stalus arba baldus.

Šio lako negalima dengti ant nitrolako grunto bei gruntų, kurie skiedžiami alkoholiu,
šelaku, nitrolaku. Paviršiai turi būti švarūs, lygūs, sausi. Nuvalykite riebalus, tepalus,
dulkes, kitus nešvarumus. Kad geriau sukibtų, blizgius paviršius pašlifuokite P120-
P150 grudietumo šlifavimo popieriumi. Jei būtina, pliką medį padenkite medžio
užpildu, kurio sudėtyje nėra stearino. Anksčiau dažytus ar lakuotus paviršius, jei jie yra
blogos kokybės, reikia nušlifuoti iki pliko medžio. Kadangi lake  yra gryno aliejaus,
juo nepatartina dengti baltų ar pastelinių spalvų beicuotus paviršius, nes lako plėvelė
gali keisti tonuoto paviršiaus atspalvį.

Prieš naudojimą laką būtinai gerai išmaišykite.Geriausias rezultatas pasiekiamas
lakuojant trimis sluoksniais. Lakuokite teptuku arba voleliu. Naudokite švarius
teptukus ir volelius iš naturlių medžiagų. Įsitikinkite, ar purkštuvo įranga gerai išvalyta
ir veikianti. Visą paviršių denkite lygiai, išilgai medžio rievių. Tarp sekančio sluosnio
lakavimo turi praeiti ne mažiau kaip penkios valandos; visiškai išdžiūsta per 24
valandas. Antru sluoksniu denkite po 24-48 valandų, pirmą sluoksnį prieš tai lengvai
pašvitrinkite P120-P150 grudietumo šlifavimo popieriumi. Tą pačią darbo eigą taikoma
ir sekančiam, trečiam, lako sluoksniui. Lakuojant minkštą medį, kad būtų pasiektas
geriausias rezultatas, padenkite papildomą sluoksnį. Paviršiaus temperatūra lakavino
metu turi būti ne žemiau nei +180C.
Laku aptaškytas ir aptekėjusias vietas nedelsiant nuvalykite mineraliniu spiritu.
Dažymo įrankius plaukite mineraliniu spiritu. Atsižvelgtina į gamintojo
rekomendacijas dėl purškimo įrangos priežiūros.
Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose. Lakuojant ir lakui džiūstant atidarykite langus
ir duris. Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, naudokite respiratorių ar nutraukite
darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę dirbti gerai nusiplaukite rankas. Indą laikykite
sandariai uždarytą, lako neperpylinėkite į kitus indus. Lakui patekus į akis, jas gausiai
plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją.
Dėmesio. Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų.
.

PRODUKTO SUDĖTYJE NĖRA GYVSIDABRIO  IR  ŠVINO
Gamintojas -  CORONADO Paint Co. Elk Grove Village ,IL , JAV

Oficialus atstovas -  UAB ”Tikrasis dažas” , Savanorių pr. 22,Vilnius  tel.233 92 74, fax 268 59 33
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