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VERSAKRIL
ATMOSFĒRAS IZTURĪGA AR ŪDENI ATŠĶAIDĀMA
AKRILĀTU LAKA IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM





Ātri žūstoša
Izturīga pret ultravioleto saules
starojumu

Izmantojama koka virsmu
apdarei gan ārdarbos, gan
iekšdarbos

RAKSTUROJUMS:
Ar ūdeni atšķaidāma akrilātu laka. Veido pusmatētu, puscaurspīdīgu plēvi ar augstu pārklāto virsmu noturību
pret salipšanu. Sastāvā ietilpstošais UV filtrs nodrošina ilglaicīgu koka virsmas un paša pārklājuma
aizsardzību pret ultravioleto saules starojumu. Gadījumos, kad lakojamā koka virsma ir jāietonē, vienlaicīgi
pastiprinot pārklājuma atmosfēras izturību, VERSAKRIL (EC bāzi) var tonēt RILAKOLOR sistēmā.
LIETOŠANAS SFĒRA:
Laka paredzēta telpās un āra apstākļos ekspluatējamu koka virsmu lakošanai. Var tikt izmantota koka logu,
dārza mēbeļu u.c. izstrādājumu pārklāšanai.
TEHNISKIE PARAMETRI:
Spīdums:

Pusmatēta

Tonēšanas iespējas:

Tonējama RILAKOLOR tonēšanas sistēmā izmantojot COLTEC WOOD
katalogu.

Žūšanas laiks 20ºC
temperatūrā:




līdz nelipšanai 45 minūtes
līdz pilnīgai nožūšanai (līdz izstrādājuma nodošanai tālākai
apstrādei) 3 stundas

Patēriņš:

6÷7 m /l katrai kārtai

Šķīdinātājs:

Ūdens. Arī darba instrumentu mazgāšanai izmanto ūdeni. Sažuvušās
VERSAKRIL paliekas var notīrīt ar acetona vai šķīdinātāja 646 palīdzību.

Lakošanai izmantojamie
instrumenti:

Ota vai smidzinātājs.

Glabāšanas laiks:

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5˚C.

Iepakojums:

0.9 l; 2.7 l; 9 l.
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LIETOŠANA:
LAKAS SAGATAVOŠANA DARBAM:
Pirms lietošanas VERSAKRIL rūpīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā atļauta atšķaidīšana ar ūdeni
līdz darba viskozitātei (10–20% uzklājot ar smidzinātāju; līdz 5% uzklājot ar otu).
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VIRSMAS SAGATAVOŠANA:
Lakojamās virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem. Āra apstākļos ekspluatējamas koka virsmas iepriekš
jānogruntē ar vienu kārtu bezkrāsas vai tonētu krāsu TEKSTURDEKOR AKVASATIN. Telpās
ekspluatējamām koka virsmām iepriekšēja gruntēšana nav nepieciešama.
LAKOŠANA:
Laku uzklāj uz tīrām sausām virsmām 2 kārtās. VERSAKRIL uzklāšanu uz TEKSTURDEKOR AKVASATIN
var veikt tikai pēc gruntējošās kārtas pilnīgas nožūšanas. Uzklāšanu jāveic vienmērīgi, nepieļaujot lokālu
lakas uzkrāšanos un biezākas kārtas izveidošanos. Gaisa un lakojamās virsmas temperatūrai jābūt ne
zemākai par +10°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 70%. Starpkārtu žāvēšanas laiks – ne
mazāks par 1 stundu (20±2)ºC temperatūrā vai arī ne mazāks par 3 stundām (10±2)ºC temperatūrā.
INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:
Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.
DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot
izgarojumus/smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar
SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):
nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi
skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/tvertnes
saskaņā ar vietējo likumdošanu. Satur: 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījumu un oktilinonu (ISO) un 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu. Var
izraisīt alerģisku reakciju.
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RILAKOLOR
(EC BĀZE)
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