
www.teknos.com

TUOTESELOSTE 1570
4 29.06.2020 TEKNOCOAT AQUA 1879-0X

vesiohenteinen lakka
LAKKATYYPPI Polyuretaanivahvisteinen vesiohenteinen lakka.

KÄYTTÖ Lattioiden, huonekalujen ja muiden puisten sisätiloissa olevien pintojen käsittely. Ennen tuotteen
käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen
kohteeseen.

OMINAISUUDET Nopeasti kuivuva lakka, joka antaa kulutusta hyvin kestävän pinnan.
Tarttuu joihinkin muovilaatuihin, mm. PVC-pintoihin.

Lakka vastaa ohjeellisen Möbelfaktan käyttöalueiden 1, 2 ja 3 vaatimuksia. Pinnan testi vaihtelee värin
mukaan. Erillinen huonekalutesti on tilattavissa.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys n. 1,04 kg/l

Kuiva-ainepitoisuus n. 40 paino-%

Kiintoainepitoisuus n. 422 g/l

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) Katso käyttöturvallisuustiedote.

Kuivumisaika, +20°C / RH 60 %
- hiottavissa
- pinottavissa

Kuivumisaika, min. +40°C / RH 60 %
- hiottavissa
- pinottavissa

n. 1 h kuluttua
n. 2 h kuluttua

n. 30 min kuluttua
n. 45 min kuluttua

Kuivumisajat perustuvat siihen, että levitetty lakkamäärä on 100 g/m² ja ilmanvaihto on tehokasta.
Korotetussa lämpötilassa tapahtuneen kuivatuksen jälkeen pinnat on jäähdytettävä alle +30°C
lämpötilaan ennen pinoamista.

Kiilto 1879-01
1879-03

kiilto: 10-25
kiilto: 25

1879-07 kiilto: 70

Toimitusviskositeetti 50-60 s / DIN 4, +20 °C

Ohenne

Välineiden pesu

Lakka voidaan ohentaa vedellä ennen käyttöä.

Työvälineet pestään vedellä tai vesiohenteisille lakoille tarkoitetulla puhdistusliuoksella
TEKNOCLEAN 1949.

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.
Käännä
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Pinnan esikäsittely Pinta tulee hioa hyvin puun syiden nousun vähentämiseksi.
Aiemmin lakatut pinnat hiotaan huolellisesti himmeiksi.
Ennen lakkausta pinnan tulee olla puhdas ja pölytön.

Lakkausolosuhteet Lakkauksen ja kuivumisen aikana lämpötilan tulee olla yli +18°C.
Ilmanvaihdon arvioimiseksi tulee ottaa yhteyttä Teknoksen edustajaan.

Lakkaus Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä.
Lakka levitetään siveltimellä, lyhytkarvaisella mohairrullalla tai ruiskulla.
Suositeltava levitysmäärä märkää lakkaa on 2 x 100 g/m².
Käytettäessä vesiohenteisia lakkoja tummalle puulle ne saattavat antaa vähemmän "hehkua ja syvyyttä" kuin
liuotinohenteiset lakat.
Tanniinia sisältävät puulaadut, kuten tammi, voivat aiheuttaa värjäytymiä lakkapintaan.
Koelakkaus ja teippitesti ovat suositeltavia ennen varsinaista lakkausta.

Kuivuminen Ilma- tai uunikuivatus.

LISÄTIETOJA Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Varastointilämpötilan tulee olla alle
+30 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme
mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään
vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät
tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen
tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
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