
APRAKSTSAPRAKSTS Ūdens bāzes poliuretāna-akrilāta laka iekšdarbiem.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Parketa un dēļu grīdas un citas slīpētas koka virsmas iekštelpās, kas ir pakļautas vieglai
mehāniskajai un ķīmiskajai iedarbībai.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērota slīpētu koka virsmu gruntēšanai un remontlakošanai iekštelpās. Piemērota arī iepriekš
krāsotu koka grīdu remontlakošanai. Pirms virsmas apstrādes, izmēģinot laku uz neliela
laukuma, jāpārliecinās, ka Parketti-Ässä laka ir piemērota apstrādājamai koka virsmai.
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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

ToņiToņi Nav tonējama

SpīdumsSpīdums Pusmatēts.

PatēriņšPatēriņš Ar otu 7 - 10 m²/l. Ar rullīti 8 - 10 m²/l. Ar laku aplikatoru 10 - 12 m²/l. Uzklāšana ar
tērauda lāpstiņu 20 - 25 m²/l.

IepakojumiIepakojumi 1 l, 5 l, 10 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ar otu, lāpstiņu vai rullīti (ar īsu plūksnu).

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

Žūšanas laiki starp kārtām ir norādīti lietošanas pamācībā. Lietošanai gatava apm. 12
stundas pēc iepriekšējās kārtas uzklāšanas. Pirmās divas nedēļas jāizvairās no
spēcīgas slodzes. Pirmās nedēļas laikā uz grīdas nenovietot smagus priekšmetus,
kas aizkavē žūšanu – piemēram, paklājus.

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

Noturība pret mazgāšanuNoturība pret mazgāšanu Laba, mazgājot ar visiem parastajiem mazgāšanas līdzekļiem, SFS 3755.

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

30

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Koka virsmai ir jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, vaska un taukvielām. Gaisa un virsmas temperatūrai jābūt vismaz +15 ºC un
gaisa relatīvajam mitrumam 30 - 80 %.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Virsmas noslīpēt koka šķiedras vai caur logu krītošās gaismas virzienā (smilšpapīrs Nr. 100 vai 120). Ar putekļu sūcēju rūpīgi notīra
slīpēšanas putekļus.

GruntēšanaGruntēšana
Slīpētu koka grīdu gruntēšana:
Pirms lietošanas un laiku pa laikam darba laikā Parketti-Ässä laka rūpīgi samaisīt. Laku izliet uz grīdas un izkliedēt ar nerūsējošā
tērauda lāpstiņu koka šķiedras virzienā. Apm. 1 stundu ļaut nožūt un, ja nepieciešams, noslīpēt matētu (smilšpapīrs Nr.150). Ar
putekļu sūcēju rūpīgi notīrīt slīpēšanas putekļus. Uzklāt 1-2 tērauda lāpstiņas triepienus ar Parketti-Ässä laku. Virsmai starp kārtām
ļaut 30-60 minūtes nožūt.

Rūpnieciski apstrādātas vai iepriekš lakotas/krāsotas parketa un koka grīdas: 
Pirms lietošanas un laiku pa laikam darba laikā Parketti-Ässä laka rūpīgi samaisīt. Viegli nodilušas koka grīdas notīrīt no netīrumiem,
vaska un taukvielām. Virsmas, kuras ir sliktā stāvoklī, noslīpēt līdz tīram kokam un laku uzklāt saskaņā ar augstākminēto
pamācību. Virsmas ar slīpējamo mašīnu noslīpēt matētas (smilšpapīrs Nr.120 vai 150). Ar putekļu sūcēju rūpīgi notīrīt slīpēšanas
putekļus un virsmu noslaucīt ar mitru, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu. Pirms lakošanas Parketti-Ässä lakas piemērotība iepriekš
apstrādātām grīdām pārbaudīt, nolakojot nelielu pārbaudes laukumu. Parketti-Ässä laku uzklāt 2-3 reizes, izmantojot mohēra
aplikatoru, vai 1-2 reizes ar rullīti.

Nelīdzenas koka grīdas:
Pirms lietošanas un laiku pa laikam darba laikā Parketti-Ässä laka rūpīgi samaisīt. Nelīdzenas koka grīdas lakot ar otu. Vispirms
uzklāt plānu kārtiņu un ļaut vismaz 1 stundu nožūt. Vienlaicīgi apstrādāt dažus dēļus koka šķiedras virzienā. Laku izklāt vienmērīgi,
izvairoties no berzes apļveida kustībās. Virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Uzklāt otro kārtu un pirms trešās
kārtas uzklāšanas ļaut apmēram 3 stundas nožūt. Trešajai kārtai ir jābūt biezai.

LakošanaLakošana
Slīpētu koka grīdu gruntēšana:
Pirms lietošanas un laiku pa laikam darba laikā Parketti-Ässä laka rūpīgi samaisīt. Laku izliet uz grīdas un izkliedēt ar nerūsējošā
tērauda lāpstiņu koka šķiedras virzienā. Apm. 1 stundu ļaut nožūt un, ja nepieciešams, noslīpēt matētu (smilšpapīrs Nr.150). Ar
putekļu sūcēju rūpīgi notīrīt slīpēšanas putekļus. Uzklāt 1-2 tērauda lāpstiņas triepienus ar Parketti-Ässä laku. Virsmai starp kārtām
ļaut 30-60 minūtes nožūt.

Gruntētu vai beicētu grīdu lakošana:
Pirms lietošanas un laiku pa laikam darba laikā Parketti-Ässä laka rūpīgi samaisīt. Parketti-Ässä laku uzklāt 2-3 reizes, izmantojot
mohēra aplikatoru vai 1-2 reizes ar rullīti ar īsu plūksnu.

Remontkrāsošana:
Rūpnieciski apstrādātas vai iepriekš lakotas/krāsotas parketa un koka grīdas: 
Pirms lietošanas un laiku pa laikam darba laikā Parketti-Ässä laka rūpīgi samaisīt. Viegli nodilušas koka grīdas notīrīt no netīrumiem,
vaska un taukvielām. Virsmas, kuras ir sliktā stāvoklī, noslīpēt līdz tīram kokam un laku uzklāt saskaņā ar augstākminēto
pamācību. Virsmas ar slīpējamo mašīnu noslīpēt matētas (smilšpapīrs Nr.120 vai 150). Ar putekļu sūcēju rūpīgi notīrīt slīpēšanas
putekļus un virsmu noslaucīt ar mitru, kokvilnu nesaturošu, tīru lupatu. Pirms lakošanas Parketti-Ässä lakas piemērotība iepriekš
apstrādātām grīdām pārbaudīt, nolakojot nelielu pārbaudes laukumu. Parketti-Ässä laku uzklāt 2-3 reizes, izmantojot mohēra
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aplikatoru, vai 1-2 reizes ar rullīti. 

Nelīdzenas koka grīdas:
Pirms lietošanas un laiku pa laikam darba laikā Parketti-Ässä laka rūpīgi samaisīt. Nelīdzenas koka grīdas lakot ar otu. Vispirms
uzklāt plānu kārtiņu un ļaut vismaz 1 stundu nožūt. Vienlaicīgi apstrādāt dažus dēļus koka šķiedras virzienā. Laku izklāt vienmērīgi,
izvairoties no berzes apļveida kustībās. Virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Uzklāt otro kārtu un pirms trešās
kārtas uzklāšanas ļaut apmēram 3 stundas nožūt. Trešajai kārtai ir jābūt biezai.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas
līdzekli. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Sacietējušas lakas iztīrīšanai no otas ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku
mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Ar virsmu jāapietas saudzīgi, jo galējo izturību pret nodilum un ķīmisko vielu iedarbību virsma normālos apstākļos sasniedz apm. 1
nedēļas laikā. Šajā laikā izvairīties no tīrīšanas. Tīrīšanai izmantot mīkstu suku vai mitru lupatu. Nosmērētas virsmas var tīrīt ar
neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli.

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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