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parkettipohjalakka

TUOTETYYPPI Vesiohenteinen, täyttävä pohjalakka.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 623.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään.
Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeus.

KÄYTTÖ TOTAL soveltuu parketti- ja puulattioiden pohjalakkaukseen teräslastalla.
Pintalakkaukseen käytetään Teknos Oy:n parkettilakkoja.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus N. 34 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.

Käytännön riittoisuus Kertasively teräslastalla:
3 levityskertaa teräslastalla:

20 - 25 m²/l
n. 10 m²/l

Tiheys n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika, +20°C / RH 50 %
- teräslastalevitys 30 - 60 min kuluttua

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja RENSA
BRUSH pensselipesuaineella.

Värisävyt Väritön

Pakkauskoot Väritön: 5 L, 10 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.
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KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely ja lakkaus Hio puupinta huolellisesti käyttäen viimeisenä hiomapaperia nro 100 tai hienompaa. Tiivistä

raot oikaisuhiontojen yhteydessä GAP Parkettikitillä. Levitä TOTAL viimeistelyhionnan
jälkeen ruostumattomalla teräslastalla. Lakan kuivuttua välihio tarvittaessa esim. verkon- tai
paperinkarkeudella 120. Toista teräslastasively kaksi kertaa. Pohjalakkauksen valmistuttua
suorita pintalakkaus Teknos Oy:n valmistamalla pintalakalla.

Vesiohenteinen pohjalakka aiheuttaa lievää puun "tikkuuntumista". Mikäli lopullisesta
pinnasta halutaan ehdottoman sileä, välihio puupinta kevyesti ensimmäisen
teräslastasivelyn jälkeen.

Pintalakkausta ei saa suorittaa ennen kuin koko pohjalakkakerros on täysin kuivunut.

Lakkausolosuhteet Lakattavan pinnan tulee olla kuiva.
Puun kosteuden tulee olla 7 ± 2 painoprosenttia.
Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla +18 -
24 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 40 - 60 %.

LISÄTIETOJA Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa yli +1 °C:n lämpötilassa on 1 vuosi.
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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