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Tuotetyyppi

Liuotinohenteinen, kulutusta kestävä, UV-suojaa sisältävä uretaanialkydilakka
puupinnoille ulkona ja sisällä.

Maalaustuoteryhmä

549 Muut liuoteohenteiset lakat ulkokäyttöön RL 11...13

Käyttökohteet

Puuveneet. Voidaan käyttää myös ikkunoiden karmeihin ja muille puupinnoille.

Riittoisuus

12 - 14 m²/l.

Kiiltoryhmä

Puolikiiltävä 3 ja Kiiltävä 2

Kuiva-ainepitoisuus

n. 52 %

Tiheys

n. 0,9 kg/l

Ohenne

Mineraalitärpätti

Levitysmenetelmä

Sively

Kuivumisaika

Pölykuiva
4h
Seuraava käsittely
18 h
(+20 ºC, ilman suht.kosteus RH 50%)

Lakkausolosuhteet

Lakattavan pinnan on oltava kuiva ja pölytön. Ilman lämpötilan tulee olla vähintään +5
ºC, puun suhteellisen kosteuden alle 18 % sekä ilman suhteellisen kosteuden alle 80
%.

Varastointi

Kuivassa ja viileässä tilassa. Kestää kylmäkuljetuksen ja -varastoinnin.

Pakkauskoot

0,9 L, 2,7 L ja 9 L

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai
käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.
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KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely

Sekoita lakka hyvin ennen käyttöä

Uusi pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä.

Aikaisemmin käsitelty pinta
Hyväkuntoinen pinta pestään Maalarinpesulla ja huuhdotaan vedellä. Pinta hiotaan
koko alaltaan karheaksi ja hiontapöly poistetaan. Huonokuntoisesta pinnasta
poistetaan vanha lakkaus kaapimalla, pinta hiotaan sileäksi kauttaaltaan ja hiontapöly
poistetaan.
Lakkaus

Pohjustuslakkaus suoritetaan n. 20 % mineraalitärpätillä ohennetulla lakalla.
Viimeistelylakkaukset ohentamattomalla lakalla, ulkopuolinen käsittely 2-3 kertaa,
sisäpuolinen 1-2 kertaa. Suorita kevyt välihionta jokaisen lakkauksen jälkeen.

Työvälineiden pesu

Mineraalitärpätti

Tuoteturvallisuus

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Sisältää
etyylimetyyliketoksiimi, kobolttioktoaatti, oktabentsoni, 4,5-dikloori-2-oktyyli-2Hisotiatsol-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,
näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä
päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/silmiensuojainta/
kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä
usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/astia
voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti (Jätelaki, 646/2011).

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i): 500g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max. 500 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR -
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