TUOTESELOSTE 02.03.2018

TIKKURILA

PETSILAKKA
VANHAN AJAN PETSILAKKA

TYYPPI

Perinteinen värillinen alkydilakka puupinnoille sisällä.

KÄYTTÖKOHTEET

Huonekalut.

SOVELTUVUUS

Huonekalut.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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PETSILAKKA
TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012

522 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL03...05

Värit

Valmissävyt: tammi, pähkinä ja mahonki

Kiilto

Täyskiiltävä.

Riittoisuus

10-14 m²/l riippuen halutusta tummuusasteesta.

Pakkaukset

0.333 l, 1 l

Ohenne

Lakkabensiini 1050

Työvälineet

Sively, ruiskutus.

Kuivumisaika (+23°C ilman
suhteellinen kosteus RH 50%)

Pölykuiva 4 tunnissa, käsittelykuiva 12 tunnissa. Seuraava lakkaus voidaan suorittaa
1 vrk:n kuluttua. Kuivumisaika riippuu alustasta ja sivelymäärästä.

Tiheys (kg/l)

0,9 kg/l, ISO 2811.

Kemikaalienkestävyys

Kestää lakkabensiiniä ja talousspriitä, ei kestä esim. tinneriä.
Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja -rasvoja.

Kulutuksenkestävyys

Hyvä

Pesunkestävyys

Hyvä kaikilla tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.

Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-% 38

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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PETSILAKKA
KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Pinnan esikäsittely
Uudet lakkaamattomat pinnat:
Puhdista pinta liasta ja pölystä.
Aiemmin lakatut pinnat:
Pese aikaisemmin lakatut pinnat Maalipesulla tai Tehopesulla ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista irtoava vanha lakka kaapimalla ja
hio koko pinta. Poista hiontapöly.
Lakkaus
Sekoita Petsilakka hyvin ennen käyttöä. Tee aluksi koelakkaus tarkistaaksesi lakan värin käsiteltävällä pinnalla. Tasaisen värin
aikaansaamiseksi ohenna lakkaa Lakkabensiinillä. Sivele ohennettua Petsilakkaa ohuina kerroksina yhteen tai useampaan kertaan
riippuen haluamastasi tummuusasteesta. Jos lakka on liian tummaa, voit vaalentaa sitä kiiltävällä Unica Superilla tai ohentaa
Lakkabensiinillä 1050.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1kk:n kuluttua lakkaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä
harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella esim.
siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja
kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen
puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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