
APIBŪDINIMASAPIBŪDINIMAS Greitai džiūstantis uretaninis alkidinis lakas. Turi nuo UV spindulių saugančios medžiagos, dėl
kurios padengtas paviršius lėčiau gelsta nuo saulės. Spalvintas lakas geriau saugo nuo saulės
nei nespalvintas.

PASKIRTISPASKIRTIS Skirta valtims, baldams ir grindims, nestipriai veikiamiems mechaniškai arba chemiškai.

SAVYBĖSSAVYBĖS Tinka mediniams interjero ir eksterjero paviršiams.
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TECHNINIAI DUOMENYSTECHNINIAI DUOMENYS

BazėBazė EP BAZĖ

SpalvaSpalva SpalvynaiSpalvynai
Vidaus beico ir lako spalvynas, Medienos dažyvių spalvynas „Valtti“.
Spalvinama pagal „Tikkurila“ skaidrių medienos apdailos priemonių spalvyną.
Išbandykite spalvintą laką mažame plotelyje, kad įsitikintumėte, jog spalva yra
tinkama. Jei spalva per tamsi, skieskite tuo pačiu nespalvintu laku arba vaitspiritu
1050.

BlizgumasBlizgumas Pusiau matinis.

IšeigaIšeiga 8–10 m²/l.

Pakuočių dydžiaiPakuočių dydžiai 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l

ĮrankiaiĮrankiai Teptukas arba purkštuvas. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,009– 0,013" (0,23–0,33
mm).

Džiūvimo trukmė (esantDžiūvimo trukmė (esant
+23 °C temperatūrai ir+23 °C temperatūrai ir
50% santykinei oro50% santykinei oro
drėgmei)drėgmei)

Dulkės nelimpa po 1 val. Galima liesti po 2 val. Šlifuoti ir dengti kitą sluoksnį galima ne
anksčiau kaip po 6 val. Galutinai sukietėja ir įgauna galutinį patvarumą maždaug po 4
sav. Džiūvimo trukmė priklauso nuo vėdinimo, oro temperatūros bei santykinio
drėgnio ir lako dangos storio.

Tankis (kg/l)Tankis (kg/l) Apie 0,9 kg/l, ISO 2811.

Cheminis atsparumasCheminis atsparumas Atsparus benzinui, žibalui, vaitspiritu, denatūruotam spiritui, augaliniams bei
gyvūniniams riebalams, tepalams ir sintetiniams riebalams. Neatsparus stipriems
tirpikliams.

Atsparumas plovimuiAtsparumas plovimui Puikus atsparumas įprastiems valikliams (SFS 3755).

Sausojo likučio tūrio dalisSausojo likučio tūrio dalis
(proc.)(proc.)
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SandėliavimasSandėliavimas Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJANAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dengimo sąlygosDengimo sąlygos
Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C,
santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Nedenkite saulėkaitoje arba kai drėgna ir šalta. Susiplanuokite dengimą taip, kad
pakaktų laiko dangai išdžiūti, kol iškris vakaro rasa.

Paviršiaus paruošimasPaviršiaus paruošimas
Nelakuotas paviršius 
Pašalinkite dulkes ir nešvarumus. Kietmedžio paviršių nuvalykite vaitspiritu. Lauke esančius paviršius prieš lakuodami padenkite
gruntu „Valtti Primer“.

Anksčiau lakuotas paviršius 
Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ ir kruopščiai nuskalaukite vandeniu. Grandikliu pašalinkite atšokusį laką, visą paviršių nušlifuokite ir
pašalinkite šlifavimo dulkes.

LakavimasLakavimas
dengdami. Niekuo nedengtą naują paviršių nugruntuokite blizgiu laku „Unica Super 90“, skiestu vaitspiritu (vaitspirito naudokite iki 20
tūrio proc.). Jei viršutiniam sluoksniui naudosite spalvintą laką, gruntuokite tokia pat spalva nuspalvintu laku. Nugruntuotą paviršių
tolygiai padenkite 1–2 plonais neskiesto lako „Unica Super 20“ sluoksniais. Anksčiau lakuotą paviršių denkite 1–2 neskiesto lako
„Unica Super 20“ sluoksniais. Prieš dengdami kitą sluoksnį, ankstesnį sluoksnį švelniai pašlifuokite. 

Dangos atnaujinimas
Perlakuokite, kai reikia. Atmosferos veikiamiems paviršiams naudokite spalvintą laką. Galima perlakuoti tuo pačiu arba tos pačios
rūšies tirpikliniu laku. Žr. „Paviršiaus paruošimas“.

Įrankių valymasĮrankių valymas
Įrankius plauti vaitspiritu 1050 arba Tikkurila Pensselipesu (įrankių valikliu).

Paviršiaus priežiūraPaviršiaus priežiūra
Jei reikia, paviršių galite valyti po mėnesio (ne anksčiau). 

Valykite neutraliu (pH 6–8) valikliu naudodami minkštą šepetį, kempinę arba šluostę. Labai nešvarų paviršių valykite silpnu šarminiu
(pH 8–10) valikliu naudodami šluostę, plovimo šepetį arba kempinę. Nuvalę kruopščiai nuskalaukite vandeniu.

Normaliomis sąlygomis lako danga galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl kelias savaites
lakuotą paviršių naudokite labai atsargiai. Jei prireikia valyti anksčiau, švelniai valykite minkštu šepečiu, drėgna šluoste arba drėgnu
plovimo šepečiu.

Dangos atnaujinimasDangos atnaujinimas
Tikrinkite dangos būklę ir, kai reikia, padenkite iš naujo. Atmosferos veikiamiems paviršiams naudokite spalvintą laką. Galima
perlakuoti tuo pačiu arba tos pačios rūšies tirpikliniu laku.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymasAplinkosauga ir atliekų tvarkymas
Nepilti į kanalizaciją, vandens sistemas ir dirvą. Sunaikinti skystas atliekas pagal vietos pavojingų atliekų utilizavimo taisykles.
Perdirbti tuščias, sausas skardines arba išmesti jas pagal vietos reglamentus.
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SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008
Sudėtyje yra: Sudėtyje yra: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai,<2% arom.. ATSARGIAI.ATSARGIAI.  Degūs skystis ir garai. Dirgina
odą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra
etilmetilketoksimas. Gali sukelti alerginę reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo
etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo žiežirbų ir atviros liepsnos. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti
rūko/garų/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines
pirštines.

GHS02 GHS07
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