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TOTAL 
Ґрунтувальний паркетний лак 

 
 

 

ТИП ПРОДУКТУ Водорозчинний ґрунтувальний лак із гарною покривною здатністю. 
 

Продукт віднесено до класу емісії будівельних матеріалів М1. 
Продукт отримав право на маркування символом Key Flag, яким позначаються 
вироби, виготовлені у Фінляндії. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ TOTAL підходить для ґрунтувального лакування паркетних і дерев’яних 

підлог сталевим шпателем. Використовується в поєднанні з паркетними 
лаками Teknos. 

 
 
 
 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
Сухий залишок Об’ємна частка — прибл. 34 % 

 

Леткі органічні сполуки 
(VOC) 

Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (сat A/i): 140 г/л.  
VOC продукту: макс. 140 г/л. 

Практичні витрати Нанесення сталевим шпателем в один шар: 
Нанесення сталевим шпателем у 3 шари: 

20–25 м²/л 
прибл. 10 м²/л 

 
Щільність прибл. 1,0 г/мл 

 
Час висихання (+20°C/ 50%RH) 
- нанесення сталевим 

шпателем через 30–60 хвилин 
 

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання. 
 
 

Розчинник, очищувач Вода. Негайно після використання вимийте інструменти водою та засобом для 
чищення пензлів RENSA BRUSH. 

 
 

Кольори Прозорий 
 

Паковання Прозорий: 5 л, 10 л 

(наявність залежить від країни) 
 

МАРКУВАННЯ БЕЗПЕКИ Див. «Паспорт безпеки». 
 

Продовження на звороті 
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ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Підготовка поверхні та 
нанесення 

Належним чином відшліфуйте дерев’яну поверхню. Завершіть шліфування 
шліфувальним папером № 100 або дрібнішим. Під час проміжного шліфування заповніть 
щілини шпаклівкою для паркету GAP. Після фінішного шліфування нанесіть один шар 
лаку TOTAL шпателем із нержавіючої сталі. Переконайтеся, що лак висох, а потім за 
потреби виконайте проміжне шліфування поверхні перед нанесенням чергового шару, 
наприклад абразивною сіткою чи шліфувальним папером із зернистістю № 120. Нанесіть 
ще два шари лаку сталевим шпателем. Після ґрунтувального лакування виконайте 
фінішне лакування паркетним лаком Teknos. 

 
Ґрунтувальні лаки на водній основі можуть призвести до незначної «шершавості» на 
дерев’яній поверхні. Якщо потрібно отримати ідеальну гладку поверхню, після 
нанесення першого шару лаку сталевим шпателем рекомендовано виконати легке 
шліфування. 

 
Перед нанесенням фінішного шару переконайтеся, що шар ґрунтувального лаку 
повністю висох. 

 
 

Умови застосування Поверхня, що лакується, має бути сухою. 
Вологість деревини має становити 7 ±2 % від ваги. 
Під час нанесення та висихання температура повітря, поверхні та лаку має бути вище 
+18–24 °С, а відносна вологість повітря становити 40–60 %. 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ Термін зберігання: 1 рік у невідкритих контейнерах за температури вище +1 °C. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАННЯ. 
 
 

Відомості, наведені в цій технічній специфікації, ґрунтуються на лабораторних дослідженнях і практичному досвіді. Цифри наведено з метою ознайомлення 
та залежать, наприклад, від кольору й глянцю. Ми не контролюємо умови використання та нанесення матеріалу, тому несемо відповідальність лише за якість 
продукту й гарантуємо, що він відповідає нашому контролю якості. Ми не несемо відповідальності за будь-які втрати або збитки, спричинені застосуванням 
матеріалу, що суперечить правилам або призначеному способу використання. Останні версії 

наших специфікацій і паспортів безпеки матеріалів, а також системи застосування матеріалів наведено на головних сторінках сайту www.teknos.com. 
 


