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Capadur Parkett- und SiegelLack
Vienkomponentis, skaidrus lakas parketui, mediniams ir
lakuotiems paviršiams viduje.

Produkto aprašymas

Medinėms ir kamštinėms grindims gyvenamose patalpose padengti skaidriu laku. Taip pat laku ir
dažyvėmis padengtiems paviršiams lakuoti.

Paskirtis

■ Skiedžiamas vandeniu
■ Vienkomponentis
■ Labai patvarus
■ Gerai užpildo
■ Greitai džiūsta
■ Labai elastingas
■ Atsparus įprastiniams buitiniams valikliams
■ Tinka dideliems paviršiams dengti
■ Tinka vaikų žaislams pagal DIN EN 71-3

Savybės

Vienkomponentis, vandeniu skiedžiamas poliuretanas.Pagrindinė medžiaga

750 ml, 2,5 l, 10 lPakuotė/indų talpa

Skaidrus.
Pakuotėje ir dengiamas lakas būna balkšvas, išdžiūvęs – beveik bespalvis (ant baltų pagrindų šiek tiek
gelsvokas).

Spalvos

Vėsiai, ne šaltyje.
Laikyti sandariai uždarytose pakuotėse.

Laikymas

■ Tankis: apie 1,0 g/cm3 

■ Kietųjų dalelių kiekis: apie 30% masės
Techniniai duomenys

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"Nuorodos
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Dengimas

Medinės grindys, parketas, OSB (orientuotų skiedrų) plokštės, laiptai ir kiti mediniai paviršiai.
Kamštinė grindų danga, gamyklinis parketas, taip pat lakuoti ir dažyvėmis padengti paviršiai.
Pagrindas turi būti švarus, sausas, be birių dalelių. Nenaudoti ant vandeniu skiedžiamo beico. Prieš
dengiant padengtus paviršius, padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Tinkami pagrindai

Lakuojamus paviršius kruopščiai nušlifuoti ir nuvalyti.
Seną parketo laką nušlifuoti visiškai. Lakuotus ir dažyvėmis padengtus paviršius nušlifuoti, pvz.,
šlifavimo diskeliu.

Pagrindo paruošimas

Prieš dengiant,  „Capadur Parkett- und SiegelLack“ išmaišyti. Gruntuoti atskiedus iki 20%. „Capadur
Parkett- und SiegelLack“ dengti teptuku, lakavimo šepečiu arba voleliu tolygiai paskirstant.
Neapdorotus medinius pagrindus padengti 2-3 sluoksniais, nelygu sugertis, OSB plokštes – 3-4
sluoksniais. Gamyklinį parketą ir lakuotus paviršius padengti vienu sluoksniu.

Dengimo būdas

Apie 100-150 ml/m2. vienam sluoksniui, nelygu paviršiaus faktūra ir pagrindo sugertis.Sąnaudos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +12ºC.Dengimo sąlygos

Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, galima šlifuoti ir dengti maždaug po 12
val., išlaiko apkrovą maždaug po 24-36 val.
Pirmą kartą valyti vandeniu ir švelniais valikliais ir tiesti kilimus galima po 1 sav.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Valymas ir priežiūra
„Capadur Parkett- und SiegelLack“ valyti šepečiu arba dulkių siurbliu. Nešvarumus valyti skuduru. Į
plovimui skirtą vandenį galima įpilti buitinių valiklių sintetinėms grindų dangoms. Laikytis valymo
priemonių gamintojų nuorodų.
Nenaudoti šveitimo priemonių ir tirpiklių. Ypač didelės purvo apkrovos veikiamose vietose, pvz.,
koridoriuose, prie durų, patiesti kilimėlius. Prie baldų kojelių priklijuoti veltinio padelius ir naudoti
minkštus kėdžių ratukus. Geriausia po biuro kėdėmis būtų patiesti kilimėlius.

Nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Neišpilti į
kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Išsamesni duomenys, žr., saugos duomenų lapus.
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos
taisyklės (atitinka spausdinimo metu

turimas žinias)

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip
vandeninių dažų atliekas, sudžiūvusius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas.

Atliekų tvarkymas

Šiame gaminyje (Kateg. A/i) leidžiamas LOJ kiekis: iki 140 g/l (2010).
Šiame gaminyje yra iki 140 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

W2Giscode

Žr. saugos duomenų lapą.Išsamesni duomenys

UAB „Caparol Lietuva“, Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.:
info@caparol.lt   www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras
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