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TOOTEKIRJELDUS  1785 
2           23.12.2015 HELO 15 

MATT SPETSIAALLAKK 
 

VÄRVITÜÜP HELO 15 on kiirestikuivav hea kulumiskindlusega 
uretaanalküüdlakk. Lakk sobib kasutamiseks kõigil puitpindadel 
sise- ja välistingimustes. Läige: matt.  
HELO 15 moodustab kõva ja samal ajal elastse kihi, mis kestab 
kulumist ja lööke. Lakk talub pesuaineid, rasvu ja õlisid. 
Kasutuskohtadeks on näiteks laudisuksed, mööbel ja muud 
puitpinnad, mis vajavad vastupidavat lakikihti. 

KASUTAMINE 
ERIOMADUSED 

 

TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS Ca 50 mahu% 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 500 g/l. Toote LOÜ: max 500 g/l 

PRAKTILINE KULU 10-14 m2/l 
TIHEDUS 0,9 g/ml 
KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

 

         -tolmukuiv 1 h 
         -puutekuiv 6 h 
         -ülevärvitav 16 h 
LAHUSTI, VAHENDITE PESU TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin) 
LÄIGE Matt 
VÄRVITOONID Värvitu. Lakk kuulub TEKNOMIX-toonimissüsteemi 

(poolläbipaistvad toonid). 
PAKENDID Värvitu: 0,45L, 0,9L, 2,7L, 9L 
OHUTUSTEAVE Vt ohutuskaarti 

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pihustitolmu ja 
määrdunud lappe hoida tuleohutus kohas õhutihedalt suletud 
konteinerites. Soovitatakse ka veega immutamist. 
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KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS Puhasta pinnad rasvast ja mustusest. Pese lakitud pinnad RENSA 

SUPER maalripesuga. Matista vanad tugevasti pinna küljes olevad 
lakikihid. Lahtised ja nõrgalt kinnitunud kihid tuleb eemaldada 
kaabitsa või värvieemaldiga. Võib kasutada ka fööniga 
kuumutamist. Sel juhul tuleb pinnad pärast lihvida ja eemaldada 
lihvimistolm. 
Välistingimustesse jäävad objektid tuleb enne lakkimist töödelda 
WOODEX BASE kruntimmutiga. Lihvi pind enne lakkimist ja 
eemalda lihvimistolm. 

    VÄRVIMINE Enne kasutamist sega korrallikult kuni põhjani läbi. Kasuta 
kruntimiseks alati täisläikivat HELO 90 lakki ja vedelda seda 
TEKNOSOLV 1621-ga 20%. Tee vahelihv ja eemalda lihvimistolm 
enne pinnalakkimist. 
Laki lahjendamata HELO 15-ga 1-3 kihti. Tee kihtide vahel 
vahelihv ja eemalda lihvimistolm. 
Kanna lakk pinnale laia lakipintsliga.  
Lakkimise ja kuivamise ajal peab olema tagatud hea 
ventilatsioon. 
NB! Välistingimustes soovitatakse kasutada toonitud lakki.  

    VÄRVIMISTINGIMUSED Lakitav pind peab olema kuiv. Lakkimise ja kuivamise ajal peab 
ümbritseva õhu, pinna ja laki temperatuur olema üle +10◦C ja 
õhu suhteline niiskus alla 8+0%. 

    HOOLDUSJUHISED Lakitud pind saavutab lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse u 3-4 
nädalaga. Enne seda tuleks pinda käidelda ettevaatlikult. Valmis 
pinda võib puhastada niiske pesulapi või mopiga. Kasuta 
neutraalset pesuvahendit. Väga määrdunud pindade pesuks võib 
hiljem kasutada kergelt leeliselist universaalpesuainet. 

    LADUSTAMINE Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas. 
  

  

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on 

suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi 

kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest 

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, 

ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.   

 


