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lakka

LAKKATYYPPI Vesiohenteinen, alkydi-akryyliperustainen lakka. SisÄltÄÄ UV-suoja-ainetta.

KÄYTTÅ Puuikkunat ja ulko-ovet, julkisivuvanerit, liimapuupalkit ja meluaidat. Ennen tuotteen kÄyttÅÅnottoa tulee
ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

ERIKOISOMINAISUUDET AQUATOP 2920-04 -lakan sÄÄnkestÄvyys on erinomainen. KÄy myÅs painekyllÄstetyn puun
pintakÄsittelyyn.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus 40 tilavuus-%

Kiintoainepitoisuus

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

n. 430 g/l

n. 29 g/l

Teoreettinen riittoisuus 6,6 mÇ/l (mÄrkÄkalvo 150 Ém, kuivakalvo 60 Ém)

Kuivumisaika, +23ÇC / 50 % RH (lasi 120 Ém)
- pÑlykuiva
- kosketuskuiva

PÖÖllelakattavissa

20 min kuluttua
30 min kuluttua

Kuivumisajat ovat viitteellisiÄ, koska tuote on tarkoitettu kÄytettÄvÄksi puupohjaisilla alustoilla.

2 h kuluttua

Kalvonpaksuuden kasvu ja kuivumistilan ilman suhteellisen kosteuden nousu hidastavat yleensÄ
kuivumista.

Ohenne, vÖlineiden pesu Vesi

Kiilto PuolikiiltÄvÄ

VÖrisÖvyt VÄritÅn

KÖÖnnÖ
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KÄYTTÅOHJEET
Pinnan esikÖsittely Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.

Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Lakkausolosuhteet LakkaustyÅn ja lakan kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja lakan lÄmpÅtilan olla yli +15 ÑC ja ilman suhteellisen
kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lÄmpÅtila on +23 - 38 ÑC, ilman suhteellinen kosteus on 50 -
70 % ja ilmanvaihto on hyvÄ.

Lakkaus Ennen kÄyttÅÄ lakka sekoitetaan huolellisesti.

Lakka levitetÄÄn ruiskulla.

Pohjamaalina voidaan kÄyttÄÄ AQUAGRUND 100:a. Pintalakan sekaan on suositeltavaa lisÄtÄ 3 - 5 % pohjakÄsittelynÄ
kÄytettyÄ, sÄvytettyÄ AGUAGRUND 100:a.

LISÄTIETOJA VarastointikestÄvyys ilmoitetaan etiketissÄ. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilÄmpÅtila on +10
ÑC - +25 ÑC.

EI SAA JÖÖTYÖ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja kÄytÄnnÅn tuloksiin. Teknos vastaa siitÄ, ettÄ tuotteen laatu on laatujÄrjestelmÄmme
mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystÄ maalaustyÅstÄ, koska se on suuressa mÄÄrin riippuvainen kÄsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myÅskÄÄn
vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestÄ kÄytÅstÄ. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikÄyttÅÅn. TÄmÄ edellyttÄÄ, ettÄ kÄyttÄjÄllÄ on riittÄvÄt
tiedot tuotteen kÄyttÄmiseksi sekÄ teknisesti ettÄ tyÅturvallisuusmielessÄ oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com lÅydÄt ajan tasalla olevat versiot Teknoksen
tuoteselosteista, kÄyttÅturvallisuustiedotteista ja jÄrjestelmÄselosteista.


