
UŽDAROJI
AKCINĖ BENDROVĖ

1YB.04 Professional Waterborne Acrylic Urethane Wood Floor Finish

Vandens pagrindo akrilo uretano dvikomponenis medinių grindų lakas

Džiūvimo laikas
Dervos          
tipas

Blizgesys Išeiga
Patartinas 

dažymo metodas Valiklis Sekantis 
sluoksnis

Atsargiai 
vaikščioti

Pilnai subręsta

Uretano 
akrilo 
kopolimeras 

P/matinis
p/blizgus
blizgus

50-60m2

iš 1galono
(3,8 litro)

Teptuku,
spec. padu. Vanduo Po 1-3 

valandų
Po 12 valandų 14-15 dienų

SAVYBĖS

PASKIRTIS  

PAVIRŠIAUS 
PARUOŠIMAS

PRODUKTO 
PARUOŠIMAS

LAKAVIMAS 

Šis dvikomponentis 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
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.Alkidiniai beicai turi bręsti 
mažiausiai 48 val.
Gerai išmaišykite produktą.Išpilkite į pakankamos talpos plastikinį 
indą.Mašydami laką įpilkite kietiklį(2 uncijos = 59,1ml.vienam galonui)
,pamaišykite dar 30-40 sekundžių.Leiskite pastovėti 15-20 min. Po to 
galima lakuoti.Aktyvuotą produktą būtinai reikia sunaudoti per 24 
valandas.
Geriausia dirbti kai lakuojamo paviršiaus temperatūra yra nuo +12 iki 
320C.Gruntas 1YB.01 turibūti pilnai išdžiūvęs. Medžio pašiaušimą 
atsiradusį po gruntavimo nušlifuokite P180-P220 rupumo švitriniu 
popieriumi. Gerai išsiūrbkite ir nuvalykite drėgnu skudureliu 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 P150 rūpumo švitriniu popieriumi .Likusias dulkes vėl 
kruopščiai nuvalykite.Padenkite antrą lako sluoksnį. Jeigu reikalingas 
trečias lako sluoksnis pakartokite pirmo lako sluoksnio apdorojimo eigą, 
bet ne ankščiau kaip po paros.

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


