
 

 
UŽDAROJI 

AKCINĖ BENDROVĖ 

 
 

827 SUPERTHANE ACRYLIC URETHANE CLEAR FINISH 
PRAMONINIS DVIKOMPONENTIS AKRILINIS URETANINIS LAKAS  

 

Džiūvimo laikas  
Dervos    
tipas 

 
Blizgesys 

 
Išeiga 

Patartinas dažymo 
metodas 

Skiediklis - 
valiklis liesti Antras 

sluoksnis 
Pilnai subręsta 

Akrilo 
Uretanas 

Bilzgus 
95 % 
@600

iki 45m2 

iš 1galono 
(3,8 litro) 

Natūralaus plauko 
teptukas,macherinis 
volelis  

 
45-202 

60 
minučių 

 
2 –4 valandos 

 
7 dienos 

SAVYBĖS 
 
 
PASKIRTIS   
 
 
 
 
 
 
PAVIRŠIAUS  
PARUOŠIMAS 
 
 
 
 
GRUNTAVIMAS 
 
 
 
 
 
 
LAKAVIMAS 
 

Šis lakas ilgai išlaiko blizgesį ir spalvą, jis labai atsparūs braižymui, trinčiai, cheminių 
medžiagų poveikiui. Jis naudojamas ten, kur reikalingas ypatingas atsparumas trinčiai. 
 
Vidaus ir išorės paviršiams  : betoninėms ir medinėms grindims. Lakas labai 
atsparus trinčiai, todėl jis ypač tinka visuomeninių pastatų, mokyklų, bažnyčių, 
ligoninių, gamyklų, sandėlių ir kitų intensyviai naudojamų pastatų grindims. 
Nepatartina naudoti paviršiams kurie bus panardinti į vandenį.Nuo intensyvių UV 
spindulių (laukas) lako plėvelė negeltonuoja. 
 
Paviršiai turi būti švarūs, lygūs, sausi. Nuvalykite vašką, riebalus, tepalus, dulkes, 
kitus nešvarumus. Jei būtina, pliką medį padenkite medžio užpildu, kurio sudėtyje 
nėra stearino. Pirmam sluoksniui naudokite 101-10 dvikomponentį epoksidinį gruntą. 
Buvę akriliniai ar alkidiniai lakai turi būti pilnai nušlifuoti. 
 
Pirmam sluoksniui reikia sumaišyti abu 101-10 grunto komponentus santikiu 1:1. 
Leisti pastovėti 30 min. ir po to atskiesti 45-187 skiedikliu.Gruntuoti naturalaus 
plauko teptuku. Medžio pašiaušimą atsiradusį po gruntavimo nušlifuokite P120-P150 
rupumo švitriniu popieriumi neankščiau kaip po 4 val. Gerai išsiūrbkite ir nuvalykite 
drėgnu skudureliu likusias dulkes . 
 
Po gruntavimo paviršių patartina dengti dviem lako sluoksniais.Prieš naudojimą laką 
gerai išmaišykite. Naudokite švarius natūralaus plauko teptukus ir volelius.Tarp 
lakavimo turi praeiti ne daugiau kaip 8 valandos. Sumaišykite A ir B komponentus 
(santykiu 3 : 1) ir leiskite pastovėti 15 min. Ruoškite tiek produkto, kiek galėsite 
sunaudoti per 4-6 val. Šį laką geriausia dengti teptuku. Į paruoštą laką būtinai įpilkite 
apie  200 ml sulėtintojo (827-607 Retarder).Tai neleis lako sluoksniui per greitai džiūti. 
Nelakuokite , kai oro ar paviršiaus temperatūra mažesnė nei +120 C ar didesnė nei 
+350 C, taip pat lietingu oru.  
 
 
Laku aptaškytas ir aptekėjusias vietas nedelsiant nuvalykite. Dirbkite tik gerai 
vėdinamose patalpose. Lakuojant naudokite kvėpavimo takus apsaugančias priemones. 
Jei ašaroja akys, pykina ar skauda galvą, nutraukite darbą. Saugokite akis ir odą. Baigę 
dirbti gerai nusiplaukite rankas. Indą laikykite sandariai uždarytą. Lakui patekus į akis, 
jas gausiai plaukite vandeniu ir skubiai kreipkitės į gydytoją. 
Dėmesio. Nevalgykite ir negerkite. Saugokite nuo vaikų. 
Lakas atitinka JAV federalinės valdžios VOC/VOS (lakių organinių junginių kiekio) 
reikalavimus. Juo galima lakuoti vaikų lankomas ir gyvenamas vietas. 
 
 

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. 268 59 34, tel/fax 268 59 33 
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