CSF 180 Parkettipintalakka
Kiiltävä
CSF 180 parkettipintalakka on vesipohjainen, sisäkäyttöön tarkoitettu akrylaattilakka Lakka
on tarkoitettu parketti- ja puulattioiden pintalakkaukseen CSF 100 parkettipohjalakan
päälle. CSF 180 parkettipintalakka jättää lattian luonnollisen näköiseksi. Lakalla on
erinomaiset kemialliset ja kulutuksen kestot.
Tuote on tarkoitettu kaikille kotimaisille puulajeille. Tietyt puulajit esim. timanttimänty
eivät yleensä sovellu vesipohjaisilla lakoilla käsiteltäviksi. Vanhan tammen käsittelyssä
tulee myös noudattaa erityistä varovaisuutta. Varmista kuitenkin aina tuotteen
soveltuvuus käyttämällesi materiaalille.

Tekniset tiedot:
Perustiedot
Koostumus:
Käyttökohteet:
Soveltuvuus:

Tiheys
Kiintoainetilavuus
Kiilto
Kestot
Säilyvyys
Luokitukset
Pakkauskoko

Yksikomponenttinen, vesiohenteinen akrylaattipohjainen pintalakka sisäkäyttöön
Parketti- ja puulattiat
Hiottujen puupintojen pintalakkaukseen, kun pohjalakkana on käytetty CSF 100
parkettipohjalakkaa. Soveltuu käytettäväksi kaikille kotimaisille puulajeille. Varmista
kuitenkin aina tuotteen soveltuvuus käyttämällesi materiaalille.
1,05 kg/l
n. 30%
Kiiltävä
Erinomaiset kemialliset kestot ja kulutuksen kesto
Avaamattomassa alkuperäisessä astiassa n. 1 vuosi valmistuksesta
Ei tulenarkaa, matala VOC tuote
10 litraa

Työstö ja käytettävyys tiedot
Työtapa
Huopa- tai mohairlasta
Kuivumisaika
23C, ilman suhteellinen. kosteus RH 50%, kävelykuiva 60 min, lopullinen kovuus 2 viikkoa
Kulutus
Lakka kerrosta kohden 20-30 m2/litra
Muut tiedot
Varastointi
Jätteiden hävitys

HUOM!

Säilytetään lasten ulottumattomissa huolellisesti suljetussa alkuperäispakkauksessa, +5˚C+25˚C lämpötilassa. Suojeltava jäätymiseltä.
Jätteet tulee hävittää voimassaolevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin. Kuivunut
lakkajäte on yhdyskuntajätekelpoista.
Vain ammattikäyttöön! Suositukset on annettu tekemiemme kokeiden perusteella sekä
parhaisiin tietoihimme perustuen.
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CSF 180 parkettipintalakka
Käyttöohje
Esitiedot:
Lakattavan puupinnan on oltava kuiva ja hyvin hiottu. Varmistathan aina ennen aloittamista tuotteen
soveltuvuus käyttämällesi materiaalille. Käytä pohjustuksessa CSF 100 parkettipohjalakkaa. Pohjalakan
kuivuttua, levitä CSF 180 parkettipintalakka huopa- tai mohairlastalla 2-3 kertaa puunsyiden
suuntaisesti. Epätasaisten lattioiden lakkaus suositellaan suoritettavaksi siveltimellä. Sivellinlevitys:
Ensimmäinen lakkakerros sivellään ohuelti. Kunnes lakka on kuivunut, suoritetaan kevyt välihionta ja
huolellinen puhdistus, jonka jälkeen sively toistetaan 2-3 kertaa.
Varmistathan jokaisen lakkakerroksen jälkeen, että edellinen lakkakerros on kunnolla kuivunut ennen
kuin levität seuraavan lakkakerroksen. Lakan riittoisuus em. työmenetelmillä on kerrosta kohden
n. 20–30 m2/litra.

Lakkausolosuhteet:
Suositeltava alin lakkauslämpötila +16C ja korkein ilman suhteellinen kosteus 70 % RH. Lattian tai lakan
lämpötila ei saa olla alle +16 lakkauksen tai kuivumisen aikana. Kuivumisaika on n. 1–2 h.
Kuivumisaikaan vaikuttaa lämpötila, kosteus, levitysmäärä ja puupinnan huokoisuus. Tuote kuivuu 1–2
vuorokaudessa kevyttä kulutusrasitusta kestäväksi, mutta lopullinen kulutuskestävyys saavutetaan 2
viikon kuluttua. Huomioithan, että kuivumisajat ovat viitteellisiä ja vallitsevat olosuhteet vaikuttavat
lakkaustulokseen ja kuivumisnopeuteen.
Työvälineiden puhdistus ja tuotteiden hävitys:
Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen haalealla vedellä. Tutustukaa myös käyttöturvallisuustiedotteen
antamiin ohjeisiin. Jätteet tulee hävittää voimassaolevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin.
Kuivunut lakkajäte on yhdyskuntajätekelpoista.
Varastointi:
Tuote on säilytettävä lasten ulottumattomissa ja huolellisesti suljettuna alkuperäispakkauksessa +5+25˚C lämpötilassa. Tuote säilyy avaamattomassa astiassa vähintään 1 vuoden. Suojeltava jäätymiseltä.
Lisätietoja:
Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Suositukset on annettu tekemiemme kokeiden perusteella
sekä parhaisiin tietoihimme perustuen.
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