
APRAKSTSAPRAKSTS Nedzeltējoša, tonējama, ūdens bāzes akrilāta laka iekšdarbiem.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Mēbeles, piemēram, galdi, krēsli, grāmatu plaukti, rotaļlietas un koka paneļi, koka griesti, durvis
un citas koka virsmas. Piemērota arī kā aizsarglaka beicētām koka virsmām.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Lietojama koka virsmām iekštelpās, ievērojot lietošanas pamācību. Nav piemērota grīdām (grīdu
lakošanai izmantot Parketti-Ässä laku grīdām).
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Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.
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TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

Bāzes krāsasBāzes krāsas EP BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Koka pārklājumi un lakas - toņu karte.
Tikkurila iekšdarbu toņu karte koka pārklājumiem un lakām.

SpīdumsSpīdums Spīdīgs.

PatēriņšPatēriņš 8-14 m²/l. Lakas patēriņš ir atkarīgs no koka sugas, kā arī koksnes porainības un
cietības.

IepakojumiIepakojumi 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota, sūklis vai izsmidzinātājs.

Žūšanas laiks (23°C, gaisaŽūšanas laiks (23°C, gaisa
relatīvais mitrums 50%)relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc apm. 1/2 stundas. Virsmu var slīpēt un uzklāt nākamo kārtu pēc 2-3
stundām. Virsma ir gatava lietošanai nākamajā dienā. Lakotā virsma sasniedz pilnīgu
cietību apmēram 2 nedēļu laikā. Šajā laikā ir izvairīties no slodzes, tīrīšanas, lipīgu un
siltu objektu novietošanas uz virsmas.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 1.0 kg/l, ISO 2811

Ķīmiskā izturībaĶīmiskā izturība Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu. Uzšļakstījusies
kafija, tēja u.c. nekavējoties jānoslauka.

Sausais atlikums pēcSausais atlikums pēc
tilpuma (%)tilpuma (%)

32

GOSGOS (cat A/e) 130g/l (2010). Kiva maksimālais GOS saturs 130 g/l

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, temperatūrai +10 ºC, relatīvajam gaisa mitrumam 30-80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Jauna koka virsma:
No virsmas notīrīt netīrumus un putekļus. Virsmu viegli samitrināt ar ūdeni, nožāvēt un tad noslīpēt pacēlušos koksnes plūksnu.
Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš lakota koka virsma:
Virsmu nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Virsmu viegli noslīpēt, lai tā kļūtu matēta. Izmantojot
krāsas noņēmēju vai slīpējot, noņemt bojāto, veco pārklājumu. Pēc tam apstrādāt kā jaunu koka virsmu.

LakošanaLakošana
Pirms lietošanas un periodiski lietošanas laikā Kiva mēbeļu laku rūpīgi samaisīt. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt 2-3
reizes ar otu, sūkli vai izsmidzinātāju.
Ja tiek izmantots tonēts produkts, lai pārliecinātos par toņa atbilstību, veikt izmēģinājuma lakošana uz koka gabaliņa. Galīgais tonis
ir atkarīgs no koka sugas, cietības, oriģinālā toņa un uzklāto kārtu skaita. Pirmajai kārtai uzklāt 20-30% apmērā ar ūdeni atšķaidītu
tonētu produktu. Parasti vēlamais tonis un spīdums tiek sasniegts pēc divu kārtu uzklāšanas. Lai iegūtu vienmērīgu toni, virsmas
vienmēr jāapstrādā vienā piegājienā bez pārtraukumiem. Lielām, apšūtām virsmām apstrādāt pāris dēļus vienlaicīgi.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas
līdzekli. No darbarīkiem notīrīt lieko laku. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu laku, ieteicams izmantot
Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Virsmu var tīrīt ne agrāk kā divas nedēļas pēc lakošanas. Virsmu viegli tīrīt ar mīkstu suku, sūkli vai lupatu un neitrālu (pH 6-8)
tīrīšanas līdzekli. Virsmu nedrīkst atstāt slapju. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar vāju (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un, piemēram,
lupatu, birsti vai sūkli. Rūpīgi jānoskalo ar ūdeni.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Ar Kiva laku lakotu virsmu remontlakošanu var veikt ar šī paša veida ūdens bāzes laku. Skatīt „Sagatavošana”.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara
jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.
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