
UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

T290 270 ACRYLIC URETHANE COATING
AKRILINIS  URETANINIS VIENKOMPONENTIS  SKAIDRUS LAKAS

Džiūvimo laikas
Dervos
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas

dažymo metodas Valiklis Sekantis
sluoksnis

Atsargiai
vaikščioti

Pilnai subręsta

Uretano
akrilo
kopolimeras

P/matinis
iki 15%

Iki 50m2

iš 1galono
(3,8 litro)

Teptuku,
voleliu. Vanduo Po 1-3

valandų
Po 12 valandų 7-14 dienų

SAVYBĖS

PASKIRTIS

PAVIRŠIAUS
PARUOŠIMAS

PRODUKTO
PARUOŠIMAS,
LAKAVIMAS

Šis lakas pagamintas, naudojant naujausias akrilo uretano technologijas. Jis
netoksiškas ir nedegus .Jo plėvelė yra elastinga, atspari trūkinėjimui,
trinčiai, ilgaamžė, skaidri, tvirta ir labai atspari susidėvėjimui.
Vidaus mediniams paviršiams :Naujos arba senos medinės grindys ,
parketas. Gyvenamujų patalpų grindims – vaikų ir kiti kambariai,
intensyvaus naudojimo prieškambariai ir virtuvės.Taip pat įstaigų,
vestibiulių, fojė, koridorių, laukimo salių  ir panašios paskirties komercinių
patalpų grindims. Šiuo laku galima dengti išorėje po stogu esamus
paviršius tokius kaip lauko durys.
Naujas paviršius. Dengiamas paviršius turi būti švarus. Vašką ir riebalus
būtina pašalinti. Gruntuoti paviršiai dengiami praėjus 3 valandoms, prieš
tai juos lengvai pašveitus. Jeigu paviršiaus drėgmės koeficientas viršija
12%, lakuoti negalima
Senas lakuotas , dažytas ar beicuotas paviršius:Pašalinkite visus senus
dažus,lakus,vašką ir gruntus,šlifavimo dulkes. Senus lakuotus paviršius
geram stovyje galima dengti šiuo laku jeigu jie brendo nemažiau kaip 30
dienų prieš tai pašlifavus P100 rupumo švitriniu popieriumi.Alkidiniai
beicai turi bręsti mažiausiai 48 val.
Būtinai gerai išmaišykite produktą.
Geriausia dirbti kai lakuojamo paviršiaus temperatūra yra nuo +12 iki
320C.Gruntas turi būti pilnai išdžiuvęs. Medžio pasišiaušimą atsiradusį po
gruntavimo nušlifuokite P120-P150 rupumo švitriniu popieriumi. Gerai
išsiurbkite ir nuvalykite drėgnu skudurėliu likusias dulkes .Po gruntavimo
paviršių patartina dengti dviem lako sluoksniais. Po to kai pirmas lako
sluoksnis išdžiūs ,tai yra po 1-3 val., jį lengvai sušiauškite P120-P150
rupumo švitriniu popieriumi .Likusias dulkes vėl kruopščiai
nuvalykite.Padenkite antrą lako sluoksnį.Jeigu reikalingas trečias lako
sluoksnis pakartokite pirmo lako sluoksnio apdorojimo eigą.

Saugokite nuo vaikų .Nevalgyti ir negerti.Nelaimingo atsitikimo atveju arba negerai pasijutę,
neelsdami kreipkitežs į gytytoją ir parodykite šią etiketę.

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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