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Lac poliuretanic pe bază de apă pentru parchet interior, podele din lemn şi 
scări. Are proprietaţi excelente de lucru, este inodor, fără îngălbenire și se 
usucă rapid. Se aplică uşor creând o suprafață netedă cu duritate mare şi o 
mare rezistență la abraziune lichidă, gravură, apă şi  produse de curățare.

     •   Lac poliuretanic pe bază de apă
     •   Pentru parchet interior, podele din lemn şi scări
     •   Prorietaţi excelente de lucru, inodor,făra îngălbenire,uscare
         rapidă
     •   Duritate ridicată şi o mare rezistenţă la abraziune lichidă,
         gravură, apă şi produse de curăţare

CULORI
Finisaj transparent lucios şi satin.

AMBALARE

Transparent 1 L 2.5L

ACOPERIRE
Acoperire 10-12 m²/L pe suprafeţe pregătite corespunzator.

CONŢINUT DE COV( compuşi organici volatili)
Valorile maxime pentru conţinutul de COV (Directiva 2004/42/CE) 
pentru acest produs (categoria A/i „Acoperitori unicomponenţi cu 
funcţie specialã”, Tip WB):  140 g/l. Acest produs conţine maxim 135 
g/l COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate, fără praf, ceruri, uleiuri şi 
pardoseli vechi bine raşchetate.
În primul rând se aplică două straturi de Grund pentru parchet  şi se 
şmirgheluieste uşor.

APLICARE
Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi cu pen-
sula sau rola diluat până la 5% cu apă. A nu se aplica la temperaturi 
sub 5°C, peste 35°C şi/sau umiditate relativă peste 80%.
Este uscat la atingere după 1-2 ore şi poate fi reaplicat  dupã 6-8 ore 
după şlefuire. Timpul de uscare depinde de condiţiile meteorologice 
(umiditate şi temperatură).
Instrumente trebuie să fie curăţate imediat după utilizare cu apă şi, 
dacă este necesar, cu apă şi săpun sau  detergent.

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate  55 ± 5 KU (ASTM D 562, 25οC)

Densitate 1,04 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) 

Luciu Gloss:  > 85 units @ 60ο 
Satin:  50 ± 10 units @ 60ο (ISO 2813)

DEPOZITARE
Cutiile trebuie să fie depozitate într-o zonă rece, 
uscată, bine ventilată ,protejată de lumin directă a 
soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANŢĂ
Citiţi eticheta inainte de utilizare. Pentru mai multe 
amanunte consultaţi Fişa tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.

Lac pentru parchet 
PE BAZĂ DE APĂ
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