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SOMA KALUSTELAKKA          1.12.2021 
 
 
Tuotetyyppi  Puolihimmeä, vesiohenteinen kalustelakka  

puupinnoille sisäkäyttöön.  
 
Maalaustuoteryhmä  512 Puupintaisten seinien ja kattojen sekä  

puukalusteiden, ovien ja ikkunapuitteiden  
vesiohenteiset lakat RL 03…04 

  
Käyttökohteet Uudet ja aiemmin lakatut puupinnat sisällä kuten  

huonekalut, tuolit, pöydät, kirjahyllyt jne. Soveltuu  
myös ovien, ikkunoiden ja paneelien lakkaukseen  
sisällä. Ei suositella lattioiden lakkaukseen. 

 
Riittoisuus Teoreettinen riittoisuus n. 8–14 m²/l. Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat mm. 

maalausmenetelmä ja olosuhteet, sekä maalattavan alustan ominaisuudet (mm. 
imevyys ja profiili).   

 
Kiiltoryhmä  4, Puolihimmeä (RT-luokitus). 
 
Sävytys:  Väritön lakka, joka voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää kuultavien 

sisävärikarttojen mukaisiin sävyihin. Sävytettyä tuotetta käytettäessä suositellaan aina 
koesivelyä värisävyn voimakkuuden ja puupintaan imeytymisen varmistamiseksi. 
Sävyyn vaikuttavat mm. pinnan imevyys ja mahdolliset aiemmat käsittelyt.  

 
Kuiva-ainepitoisuus 30 til.% 
 
Tiheys  1,0 kg/l, SFS 3635 
 
Ohenne  Vesi 
 
Levitysmenetelmät Levitys siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. 
 
Kuivumisaika  Pölykuiva  1 tunti   
  hiontakuiva  2-4 tuntia 
 lopullisessa kovuudessa 5-7 vrk 

Vältä tänä aikana kovaa rasitusta ja esineiden asettamista lakatulle pinnalle. 
  (+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 +10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. 
 
Pesunkestävyys Hyvä. Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755. 
 
Kemikaalien kestävyys Kestää heikkoja liuotteita ja puhdistuskemikaaleja. Öljy- ja rasvakestävyys on hyvä. 
 
Varastointi  Suojattava pakkaselta. 
 
Pakkauskoot  0,9 l ja 2,7 l 
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KÄYTTÖOHJEET:  Sekoita huolellisesti ennen käyttöä sekä ajoittain myös käytön aikana. 

Käsittelemätön pinta:  Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Hio tarvittaessa ja poista hiontapöly. Levitä lakka 
siveltimellä tai ruiskulla 2-3 kertaa. 

Aikaisemmin lakattu pinta:  Pese pinnat tarvittaessa Eskaro BioClean Maalarinpesulla käyttöohjeen mukaan. Hio ja 
poista hiontapöly. Levitä lakka siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. 

 
Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen lakka työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä. 
 
Tuoteturvallisuus Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 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 

suojakäsineitä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. 
 
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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