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Pusiau matinis parketo lakas 
 

 

 

GAMINIO TIPAS Vandens pagrindo vienkomponentis parketo lakas parketui ir medinėms grindims tiek 
gyvenamuosiuose namuose, tiek visuomeninėse erdvėse. Labai atsparus 
dėvėjimuisi. 

 
Gaminys priskiriamas M1 grupei pagal statybinių medžiagų emisijos klasę. 
Gaminys ženklinamas Suomijos vėliavos su raktu simboliu („Avainlippu“), žyminčiu 
suomišką jo kilmę. 

 
NAUDOJIMAS „TOPAZ 20“ tinka dengti voleliu ir teptuku parketo ir medines grindis. Netinka lakuoti 

deimantinės pušies ir chemiškai apdorotos medienos, pvz., dūminio ąžuolo. 
 
 
 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Nelakiosios dalelės Apie 31 % tūrio 
 

Lakieji organiniai junginiai 

(LOJ) 

ES LOJ ribinė vertė (kat. A / i): 140 g/l. Gaminio LOJ daug. 140 g/l. 

Praktinės sąnaudos Vienas sluoksnis lako voleliu: 
Vienas sluoksnis plienine mentele (lako sluoksnio 
taisymas): 

8-10 m²/l 

apie 25 m²/l 

 

Tankis apyt. 1,0 g/ml 
 

Džiuvimo laikas, +20°C/ RH 50 % 

- Dengimas plienine mentele 
- Dengimas voleliu 
- Tinka nedidelei apkrovai 

 
Po 15-30 min. 
2- 3 val. 
po 1- 2 dienų 

 
Džius lėčiau esant šaltam ir (ar) drėgnam orui. 

 

 
Skiediklis, nuvalymas Vanduo. Po naudojimo, iš karto įrangą išplaukite vandeniu ir „RENSA BRUSH“ teptukų 
 valikliu. 

 
 

Paviršius Pusiau matinis 
 

Spalvos Skaidrus 

 
Pakuotės Skaidrus: 5 L 

(skiriasi atsižvelgiant į šalį) 
 

SAUGOS ŽENKLAI Žr. saugos duomenų lapą. 
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NAUDOJIMO 
NURODYMAI 

Paviršiaus paruošimas ir 
dengimas 

Medinis paviršius turi būti sausas, kruopščiai pašiauštas ir nuvalytos šlifavimo dulkės bei kiti 

nešvarumai. 

Neapdoroti ir švariai nušlifuoti paviršiai. 
Užpildykite tarpus „GAP“ parketo glaistu. Gruntuokite medinį paviršių „Teknos“ vandens 
pagrindo gruntavimo laku vadovaudamiesi instrukcijomis. Jei reikia, šlifavimo popieriumi ar 
tinkleliu Nr. 150 pašlifuokite po pirmo grunto sluoksnio. Denkite 2-3 sluoksnius „TOPAZ“ 
parketo lako braukdami pagal medienos plaušą. Džiuvimo laikas tarp sluoksnių turi būti 
mažiausiai dvi valandos (pageidautina palikti per naktį). 

 
Gamykloje lakuotas parketas ar prieš tai lakuotos grindys. 
Kruopščiai nuvalykite grindis. Švelniai pašiauškite šlifavimo popieriumi ar tinkleliu Nr. 100- 
150. Nuvalykite šlifavimo dulkes jas susiurbdami ir nušluostykite drėgna šluoste. Denkite 1 
sluoksnį lako nerūdijančio plieno aplikatoriumi ir baikite dengdami 1-2 sluoksnius. Esant 
neaiškioms situacijoms, atlikite preliminarius bandymus ir įsitikinkite, ar tinkamai sukimba su 
senu laku. Pastaba! Jei grindys prieš tai buvo alyvuotos, dengtos uretaniniu ar alkidiniu laku, 
jas būtina nušlifuoti iki plikos medienos prieš lakuojant. 

 
Nelygias grindis reikia lakuoti teptuku toliau nurodytu būdu. 
Iš pradžių padenkite plonu lako sluoksniu. Lakui išdžiuvus, švelniai pašiauškite šlifavimo 
popieriumi Nr. 100-150. Tinkamai nuvalę, denkite dar du sluoksnius. 

 
Patikrinkite, ar ankstesnis lako sluoksnis yra visiškai sukietėjęs ir tik tada denkite kitą 
sluoksnį. Prieš naudodami visada kruopščiai išmaišykite laką. 

 
Kai kurių tipų kilimų gumos ir nepraslystančios medžiagos sudėtyje gali būti plastiklių, kurie 
visam laikui sugadins lako ir alyvos dangos paviršių ir spalvą. 

 
Dažymo sąlygos Lakuojamas paviršius turi būti sausas. 

Medienos drėgmės kiekis turi būti 7 ± 2 % svorio. 
Oro, paviršiaus ir lako temperatūra turi būti virš +18-24 °C, o santykinė oro drėgmė dengimo 
ir džiuvimo metu 40-60 %. 

 
Priežiūros instrukcijos Lakuotas paviršius visiškai sukietėja ir jį galima plauti po 2 savaičių. Iki to laiko reikia elgtis 

atsargiai ir neplauti. Dėmėtus paviršius galima nuvalyti drėgna audinio skiaute. Naudokite 
neutralų ploviklį. Labai purvinus paviršius vėliau galima nuvalyti šiek tiek šarminiu universaliu 
plovikliu. 

 
PAPILDOMA INFORMACIJA Neatidarytų indų sandėliavimo laikas esant virš +1 °C temperatūrai – 1 metai. 

SAUGOTI NUO UŽŠALIMO. 

 
 

Šio techninio duomenų lapo informacija yra pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Skaičiai yra tik orientaciniai ir priklauso, pvz., nuo spalvos ir 
žvilgesio. Kadangi bendrovė negali kontroliuoti naudojimo ir dažymo sąlygų, ji yra atsakinga tik už gaminio kokybę ir garantuoja, kad gaminys atitinka kokybės 
kontrolės standartus. Bendrovė neprisiima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kai gaminys naudojamas priešingai, nei nurodyta ar ne pagal paskirtį. Naujausia 

techninių duomenų lapų, medžiagos saugos duomenų lapų ir dangų grupių lapų versija pateikiama interneto svetainėje www.teknos.com. 
 


