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NATURA 40
puolikiiltävä sisälakka

LAKKATYYPPI

NATURA 40 on vesiohenteinen akrylaattilakka, jossa on tehokas UV-suoja. Se
tasoittuu hyvin, kuivuu nopeasti, on lähes hajuton eikä kellastu. Lakka kestää
kuivuttuaan pesua ja kulutusta.
MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 511 ja 513. Kiiltoryhmä 3,
puolikiiltävä.
Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään.

KÄYTTÖ

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

NATURA 40:llä lakataan esim. sisäseinät, sisäkatot, paneelit ja hirsiseinät
sisätiloissa. Ei sovellu huonekalujen eikä lattioiden lakkaukseen.

N. 25 tilavuus-%

EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

Käytännön riittoisuus

8 - 14 m²/l

Tiheys

n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 %
½ tunnin kuluttua
- pölykuiva
1 tunnin kuluttua
- päällelakattavissa
8 tunnin kuluttua
- käyttöönottokuiva
Lakka saavuttaa lopullisen kovuutensa 2 - 3 viikon kuluttua.
Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne

Vesi

Välineiden pesu

Vesi ja synteettinen pesuaine

Kiilto

Puolikiiltävä

Värisävyt

Väritön
Lakka kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Pakkauskoot

0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
Käännä
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely

Lakkaus

Lakattavat pinnat puhdistetaan pesemällä RENSA SUPER maalipesuaineella, hiomalla tai
harjaamalla. Vanha, ehyt lakkapinta pestään puhtaaksi rasvasta ja liasta ja hiotaan
himmeäksi. Jos lakkapinta on rapautunut tai hilseilevä, se poistetaan kokonaan hiomalla.
Vanha lakkapinta voidaan myös pehmentää maalinpoistoaineella ja kaapia pois. Kaavinnan
jälkeen pinta hiotaan.
Ennen lakkausta purkin sisältö sekoitetaan huolellisesti pohjaa myöten.
Pohjalakkauksessa NATURA 40:ää ohennetaan vedellä 0 - 15 %.
Lakka levitetään 3 - 4" lakkasiveltimellä, hajotusilmaruiskulla tai suurpaineruiskulla.
Ruiskutusviskositeetin tulee olla 25 - 40 s, DIN 4. Sopiva suurpaineruiskusuutin on 0,009 0,015".
Ensimmäisen lakkakerroksen kuivuttua voidaan pinta hioa kevyesti pystyyn nousseiden
puukuitujen poistamiseksi. Toinen lakkaus tehdään ohentamattomalla NATURA 40:llä.
Haluttaessa erittäin huoliteltu ja kestävä lakkapinta tehdään lakkaus kolmeen kertaan.
Toinen kerros hiotaan huolellisesti ennen valmiiksilakkausta.

Lakkausolosuhteet

Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +10
°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
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