
 

 
UŽDAROJI 

AKCINĖ BENDROVĖ 

 
380 series Professional Waterborne Polyurethane Floor Finish 

 
Vandens pagrindo uretaninis medinių grindų lakas 

 

Džiūvimo laikas  
Dervos       
tipas 

 
Blizgesys 

 
Išeiga 

Patartinas  
dažymo metodas 

 
Valiklis Sekantis 

sluoksnis 
Atsargiai 
vaikščioti 

Pilnai subręsta 

 
Uretanas 
 

P/matinis 
p/blizgus 
blizgus 

46-50m2 

iš 1galono 
(3,8 litro) 

Teptuku, 
spec. padu 

 
Vanduo 

 
Po 2-3 

valandų 

 
Po 24 valandų 

 

 
7-14 dienų 

SAVYBĖS 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASKIRTIS   
 
 
 
 
 
PAVIRŠIAUS  
PARUOŠIMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAKAVIMAS  
 
 
 
 
 
 

Šis vienkomponentis gryno uretano lakas pagamintas, naudojant naujausias 
technologijas. Lako tirpiklis yra vanduo, bet savo patvarumu jis 
nenusileidžia kitiems dvikomponenčiams lakams. Jis netoksiškas ir 
nedegus. Jo plėvelė yra elastinga, atspari trūkinėjimui, ilgaamžė, skaidri, 
tvirta ir labai atspari susidėvėjimui. Lakas sukurtas apsaugoti kietmedžio 
grindis kaip prabangiuose butuose taip ir labai intensyvaus naudojimo –
“Havy Floor Traffic”- komercinėse patalpose. 
Vidaus mediniams paviršiams: naujoms arba senoms kietmedžio 
grindims, parketui; gyvenamujų patalpų grindims, prieškambariams ir 
virtuvėms; o taip pat įstaigų vestibiulių, fojė, koridorių, sporto ir šokių 
salių, biurų, mokyklų, viešbučių, auditorijų, parduotuvių ir panašios 
paskirties komercinių patalpų grindims. 
Naujas paviršius. Dengiamas paviršius turi būti švarus. Vašką ir riebalus 
būtina pašalinti. Jeigu paviršiaus drėgmės koeficientas viršija 12%, lakuoti 
negalima. 
Senas lakuotas, dažytas ar beicuotas paviršius: pašalinkite visus senus 
dažus, lakus, vašką ir gruntus, šlifavimo dulkes. Šiuo laku galima dengti 
anksčiau lakuotus paviršius, prieš tai pašlifavus P100 rupumo švitriniu 
popieriumi. Prieš lakuojant tonuotus paviršius, beicai, ypač alkidiniai, turi 
bręsti mažiausiai 48 val. Kadangi tai yra gryno uretano lakas, juo 
nepatartina dengti baltų ar pastelinių spalvų beicuotus paviršius, nes lako 
plėvelė gali keisti tonuoto paviršiaus atspalvį. 
 

Gerai išmaišykite produktą. Rekomenduojama dirbti kai lakuojamo 
paviršiaus temperatūra yra nuo +12 iki 320C. Blizgus arba p/blizgus lakas 
naudojamas kaip gruntas. Gruntas turi būti pilnai išdžiūvęs. Po gruntavimo 
atsiradusį medžio pašiaušimą, nušlifuokite P120-P150 rupumo švitriniu 
popieriumi.Gerai išsiurbkite ir nuvalykite drėgnu skudurėliu likusias 
dulkes. Po gruntavimo paviršių reikia padengti dar dviem lako sluoksniais. 
Išdžiūvus pirmam lako sluoksniui (po 3 val, priklausomai nuo patalpos 
temperatūros), jį lengvai sušiauškite P120-P150 rupumo švitriniu 
popieriumi. Likusias dulkes vėl kruopščiai nuvalykite. Lakuokite antrą 
sluoksnį. 
 
 Saugokite nuo vaikų. Nevalgyti ir negerti.Nelaimingo atsitikimo atveju arba negerai pasijutę, 
nedelsdami kreipkitės į gytytoją ir parodykite produkto etiketę. 

PRODUKTO SUDĖTYJE NĖRA GYVSIDABRIO  IR  ŠVINO 

Heavy  
Floor 
Traffic 

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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