
LAKA MĒBELĒM

Pielietojums

Matējuma pakāpe

Darba temperatūra

Šķīdinātājs

Saistviela

Patēriņš

Nosaukums

Mööblilakk 15

Virsmas sagatavošana

Lako pie temperatūras ne zemākas kā +10 Co un ne augstākas kā + 25 Co un apkārtējā gaisa mitruma ne augstāka par 80%.

Ūdens. Nepieciešamības gadijumā uzklājot pirmo kārtu laku var atšķaidīt līdz 20% tilpuma.

Akrilāts

0.45L
0.9L
2.7L
9L

Uzklāšana

Darba instrumenti

Īpašības

Lakas ota, laka rullītis. Beidzot darbu instrumentus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm.

8 ... 10 м²/L

Pusmatēta

Pielieto mēbeļu lakošanai (galdi, krēsli, plaukti utt.)  un citu koku virsmu (paneļu sienu, koka griestu, durvju, logu 
rāmju, plintusu, finiera izstrādājumu utt.), un arī iepriekš beicētām un krāsotām virsmām. Nelietot grīdu un 
tvaicēšanās telpu apstrādei.  
Tonējas pēc ESKAROCOLOR sistēmas ( ESKAROCOLOR Wood krāsu paletes).

Samaisīt laku. Uzklājot pirmo lakas slāni, laku var atšķaidīt ar ūdeni līdz 20% no tilpuma. Uzklāj ar otu vai lakas 
rullīti vismaz 2 kārtās. Lakā jāuzklāj paralēli koka šķiedrām nepārtraukti no vienas virsmas malas līdz otrai. 
Izsmidzinātājus nelietot. Pirms nākošās kārtas uzklāšanas virsmu nedaudz noslīpēt un notīrīt putekļus. Pielietojot 
tonētās lakas rekomendējam veikt kontrolkrāsojumu uz atsevišķa dēlīša. Parklājums iegūst pilnīgu sacietēšanas 
rezultātu pēc trīs nedēļām. Netīru virsmu attīrīšanu veikt ar ūdeni, neitrāliem mazgāšanas līdzekļiem un mīkstu 
lupatiņu. Traipus no kafijas, tējas un augļu sulas jānotīra nekavējoties.

Notīrīt virsmu no netīrumiem un putekļiem. Pēcāk virsmu attaukot un notīrīt no atslāņojošiem slāņiem. Pirms darba 
uzsākšanas, lai paceltu koka šķiedras, rekomendējam viegli samitrināt virsmu ar ūdeni, izžāvēt un noslīpēt. Koka 
mitrums nedrīkst būt lielāks par 12%. Laku uzklāt pie temperatūras +10...27Co  un apkārtējā mitruma ne augstāka 
par 80%. Nav ieteicams veikt lakošanu tiešā saules gaismā, caurvējā un putekļainā telpā.

Teicami iztur mehāniskas un ekspluatācijas slodzes. Izturīga pret skrāpējumiem, pret ūdeni un sadzīves ķīmiju. 
Viegli klājas, vienmērīgi izplūst pa virsmu, neveidojot notecējumus uzklājot uz vertikālām virsmām. Ātri žūstoša un 
cietējoša laka. Veido virsmu, kas izturīga pret izdilumu. Nedzeltē.

Spīdīga

Sastāvs Akrilāta dispersija, vasks, fukcionālās piedevas, ūdens.

MÖÖBLILAKK

MÖÖBLILAKK 15 MÖÖBLILAKK 40

• Nodilumizturīga

• Nedzeltē

Cenas
Iepakojums Vairumcena bez PVN Mazumcena ar PVN

4.00      Eur
7.33      Eur
19.33    Eur
57.33    Eur

6.00       Eur
11.00     Eur
29.00     Eur
86.00     Eur

Mööblilakk 40

0.45L
0.9L
2.7L
9L

4.00      Eur
7.33      Eur
19.33    Eur
57.33    Eur

6.00       Eur
11.00     Eur
29.00     Eur
86.00     Eur
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