Lakk KRAKELURS on mõeldud kuivade siseruumide pindade dekoratiivsel katmisel
pragunenud värvi efekti saavutamiseks. Kattega KRAKELURS dekoreeritud seinad
meenutavad vana pragunenud maali lõuendit, olles nüüdisaegses sisekujunduses
kauniks taustaks uuema ja vanema aja kontrasti loomisel.
Pragunemisefekti saavutamisel on 3 etappi.
Esimene etapp. Aluskihi pealekandmine. Seisneb rulli abil pinna
värvimises, kusjuures valitud värv on tulevaste pragude värvi.
Värvimiseks tuleb kasutada alusvärvi MOVILAT 4 või MOVILAT 7.
Teine etapp. Laki KRAKELURS pealekandmine. Seisneb täiesti
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kuivanud alusvärvile pintsli või rulliga laki pealekandmises. Laki kulu:
68 m2/l. Enne kasutamist tuleks lakki kergelt segada. Pärast tööd
pesta tööriistu sooja veega.
Laki kuivamisaeg temperatuuril (20±2) °С: 2 tundi. Lakikiht peab enne
lõppvärvi pealekandmist olema peal olnud vähemalt 6 tundi. Õhu suhteline
niiskus ei või laki pealekandmisel ületada 85%.
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Kolmas etapp. Lõppkihi (mõraneva kihi) pealekandmine. Seisneb
lakiga kaetud pinna värvimises alusvärviga kontrastseks toonitud
värviga KRAKELURS: MOVILAT 7. Pealekantav praguneva kihi värv
peab olema baasvärviga kontrastsesse varjundisse toonitud. Värv
kantakse peale pintsli või rulliga 1,5-2 korda paksema kihihiga, kui
tavalise protseduuri korral. Värvikiht peab olema piisavalt paks, et
kindlustada ühe värvimiskorraga pinna katmine.
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Pintsliga on soovitav kanda värvi peale ühes suunas ja töödela ainult
väikseid pindu. Pintsliga pealekandes on muster rohkem väljavenitatud.
Rulliga värvides on tulemus mitmekesisem ja kaotilisem. Suuremate
pindade viimistluseks soovitatakse kasutada värvimiseks rulli. Tuleb
arvestada, et viimistluskihi (värvi ) pealekandmisel lakile Krakelur
kuivab värv tavalisest kiiremini. Soovitav jälgida suuremate pindade
värvimisel , et ei tekiks järske üleminekuid juba kuivanud ja värske
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värviga. Värvi kuivamisega tekkivad pinnale mõrad, mille suurus ja
struktuur sõltuvad värvi pealekandmise viisist ja värvikihi paksusest
или
(mida paksem on pinnavärvi kiht, seda harvemad,kuid suuremad ja
sügavamad on praod).Enne kogu pinna katmist on soovitav teha
proovivärvimine
väiksemal
katsepinnal.Pragude
laialivalgumise
vältimiseks ei soovitata juba värvitud pinda pintsli või rulli abil üle
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värvida kui praod on juba hakanud tekkima.Samuti soovitatakse värv
kanda pinnale kas täiesti lahejendamata või vajadusel kõige enam 5%
veega segatult.Katte niiskuskindluse ja niiske töötluse suhtes
vastupidavuse andmiseks on vaja peale kanda 1-2 õhukest kihti
vesialusel lakki EKOAKVA, LUOTEN või PANELU LAKA. Kui on soovi
anda pinnale pärlmutri läiget, siis on soovitav vastavat tooni puudrit
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segada eelnevalt lakki sisse. ( Täpsemat informatsiooni laki
pinnalekandmisest jne. on võimalik saada kodulehelt www.rilak.lv /
RILAKDEKOR ).Hoida tihedalt suletud originaalanumas üle +5C. Selle toote puhul on lenduvate
orgaaniliste ainete lubatud piirsisaldus EL riikides (katA//):200g/l. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ainete
sisaldus tootes-50g/l.

Pakend:0,9-1,0l plasttaara

