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AURLAK, AURLAK M
PARKETA LAKA





Ātri žūstoša
Ar augstu cietību un nodilumizturību

Izmantojamas gan grīdu,
gan dažādu koka
izstrādājumu lakošanai

RAKSTUROJUMS:
Ātri žūstošas uretānalkīda lakas ar augstu cietību, ūdensizturību un nodilumizturību.
LIETOŠANAS SFĒRA:
Lakas paredzētas telpās ekspluatējamu parketa un dēļu grīdu, kā arī dažādu koka virsmu lakošanai.
TEHNISKIE PARAMETRI:
Spīdums:

AURLAK – spīdīga, AURLAK M – pusmatēta

Žūšanas laiks 20ºC
temperatūrā:

Ne vairāk par 4 stundām.

Patēriņš:

8÷10 m /l katrai kārtai.

Šķīdinātājs:

Vaitspirts vai VAITSOL. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu
mazgāšanai.

Krāsošanai izmantojamie
instrumenti:

Ota, veltnītis, smidzinātājs.

Glabāšanas laiks:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā, sargājot no sasilšanas.

Iepakojums:

0.9 l; 2.7 l; 10 l.

2

LIETOŠANA:
LAKAS SAGATAVOŠANA DARBAM:
Pirms lietošanas laku samaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaida līdz darba viskozitātei ar vaitspirtu vai
šķīdinātāju VAITSOL: uzklājot pirmo kārtu laku atšķaida ar 10 - 15% šķīdinātāja no lakas tilpuma, pārējo
kārtu uzklāšanai lakas atšķaidīšanai izmanto 0 - 5% šķīdinātāja no lakas tilpuma.
VIRSMAS SAGATAVOŠANA:
Koka virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem.
LAKOŠANA:
Laku uzklāj uz tīras sausas virsmas 2-3 kārtās. Gaisa un lakojamās virsmas temperatūrai jābūt no +5°C līdz
+40°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%. Ieteicamais žāvēšanas laiks pirms nākošās
kārtas uzklāšanas – no 8 Iīdz 48 stundām. Starp kārtām ieteicams veikt vieglu slīpēšanu. Slīpēšana ir
obligāta, ja žāvēšanas laiks starp kārtām ir lielāks par 48 stundām. Maksimālo cietību pārklājums sasniedz
pēc 5 dienām no pēdējās kārtas uzklāšanas.
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INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:
Darba instrumentu mazgāšanai lieto vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL.

0.9l, 2.7l, 10l

2

8÷10 m /l

3h

VAITSOL
VAITSPIRTS
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