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Herdins Kirkaslakka
Erikoislakka petsatuille puupinnoille. Myös käsittelemättömälle puulle.

Herdins Kirkaslakka on sisäkäyttöön tarkoitettu petsattujen pintojen erikoislakka, mutta sitä voidaan hyvin
käyttää myös käsittelemättömälle puulle. Lakka antaa
kestävän ja kulutusta hyvin sietävän pinnan. Petsatun
pinnan on oltava täysin kuiva ennen kuin se lakataan. Suositeltu vähimmäiskuivumisaika on 6 tuntia
lakattaessa Aitopetsin päälle ja 24 tuntia lakattaessa
Herdins Lakkapetsin ja Herdins Öljypetsin päälle.
Lakattaessa valkoisia tai erittäin vaaleita petsipintoja
lakan sävy saattaa muuttaa sävyä.
Toimi näin
Aloita hiomalla pinta kevyesti ja pyyhi sitten kaikki
irtonainen pöly pois. Sekoita lakka huolellisesti pohjaa
myöten. Paras tulos saavutetaan, kun pinta käsitellään
vähintään 2 kertaa. Anna kuivua 6 - 8 tunnin ajan jokaisen
kerroksen välillä. Hio kevyesti jokaisen kerroksen välillä.
Herdins Kirkaslakka kannattaa ohentaa 10 %:lla lakkabensiiniä ensimmäisen kerroksen yhteydessä, kun
lakataan paljaita puupintoja tai pintoja, jotka on petsattu
Herdins Aitopetsillä.
Tekniset tiedot
Lakan tyyppi: polyuretaanialkydilakka
Liuotinaine: vähäaromaattinen lakkabensiini.
Kulutus: 1 litraa riittää noin 15 m2:n käsittelyyn.
Kuivumisaika: Pölykuiva noin 3 tunnin jälkeen. Pintakuiva
noin 6 tunnin jälkeen. Käyttövalmis noin 12 tunnin
jälkeen.
Ohentaminen ja työkalujen puhdistus: Vähäaromaattinen
lakkabensiini.
Kiiltoaste: Kiiltävä 85./Poulihimmeä 25
Myynti ja markkinointi Suomessa: OY Paralett AB
puhelin: 09 622 4939.

Syttyvää. Toistuva altistus voi aiheutta ihon kuivumista tai
halkeilua. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältettävä
höyryn/sumun hengittämistä. Kemikaalin käyttö edellyttää
tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos kemikaalia on
nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin
hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Sisältää 2Butanonoksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
S i s ä l t ä ä : Ti s l e e t ( m a a ö l j y ) , v e t y k ä s i t e l l y t k e v y e t ,
Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas,
Alkydihartsi.
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