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PANEELILAKKA 20     1.6.2015 
 
 
Tuotetyyppi  Akrylaattidispersioon perustuva väritön, UV-suojan sisältävä vesiohenteinen lakka. 
   
Maalaustuoteryhmä  511 Puupintaisten seinien ja kattojen vesiohenteiset lakat RL 01…02 
 
Käyttökohteet Tarkoitettu puupinnoille sisäkäyttöön. Paneeliseinät, puukatot, ovet ja muut vastaavat 

pinnat. Ei sovellu lattioiden lakkaamiseen. Sisältää UV-suoja-ainetta, joka vähentää 
puun kellastumista. Joustava ja halkeilematon. 

 
Riittoisuus  8 - 10 m²/l 
 
Kiiltoryhmä  Puolihimmeä 4 (RT-luokitus) 
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 25 % 
 
Tiheys  1,05 kg, SFS 3635 
 
Ohenne  Vesi 
 
Levitysmenetelmät Maalaus siveltimellä, telalla tai ruiskulla. 

Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,015"-0,018". 
 
Kuivumisaika Kosketuskuiva   n. 1/2 tuntia 

Seuraava käsittely 3-5 tuntia 
  (+23 ºC, ilman suht.kosteus RH 50%) 
 
Lakkausolosuhteet Lakattavan pinnan on oltava kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana on pinnan, 

ilman ja lakan lämpötilan oltava yli +8º C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. 
  
Kulutuskestävyys Hyvä. 
 
Pesunkestävyys Hyvä. Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755. 
 
Kemikaalien kestävyys Kestää alifaattisia hiilivetyliuottimia kuten lakkabensiiniä ja tärpättiä sekä 

alkoholiliuottimia esimerkiksi talousspriitä, ei kestä tinneriä eikä muita esteri- ja 
ketonipitoisia liuotinseoksia. Kestää eläin- ja kasvirasvoja sekä voiteluöljyjä 

 
Valonkestävyys  Hyvä, ei kellastu. 
 
Lämmönkestävyys 80 C, SFS 3757 
 
Varastointi  Suojattava pakkaselta. 
 
Sävytys Voidaan sävyttää sisätilojen lakka-, petsi-, ja suoja-ainevärikarttojen mukaisiin 

sävyihin. 
 
Pakkauskoot  0,9, 2,7 ja 9 l 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Esikäsittely 
   
Uusi puupinta  Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Hio tarvittaessa. Poista hiontapöly. 
 
Aikaisemmin lakattu 
pinta Hio vanha, ehjä lakkapinta himmeäksi. Poista hiontapöly. Jos vanha lakkapinta 

hilseilee, poistetaan hilseilevä lakka kaavinraudalla. Hiotaan pinta hiomapaperilla ja 
poistetaan hiontapöly.  

 
Lakkaus Sekoita Panelilakka 20 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä 

telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. 
 
Huoltokäsittely Jatkokäsittely voidaan suorittaa lateksimaaleilla, dispersioihin perustuvilla 

puunkäsittelyaineilla ja joustavilla lakka- sekä maalityypeillä. 
 
Työvälineiden pesu Pese työvälineet vedellä. 
 
Tuoteturvallisuus Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). 

Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset 
huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä 
sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden 
keräilypisteeseen. 

 
VOC  EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/e): 130g/l (2010) 
  Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC  
 
Kuljetus  VAK/ADR - 
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