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Capadur Parkett- und SiegelLack
Vienkomponenta caurspīdīga laka parketam, kokam un lakotām
virsmām iekšdarbos.

Produkta apraksts

Caurspīdīgam koksnes un korķa koka grīdu lakojumam privātajā sektorā. Piemērota arī lakotu un
lazūras virsmu lakošanai iekšdarbos.

Pielietojums

■ Atšķaidāma ar ūdeni
■ Satur vienu komponenti
■ Ar augstu izturību
■ Labu pildoša
■ Ātri žūstoša
■ Elastīga
■ Izturīga pret parastajiem tīrīšanas līdzekļiem
■ Vienmērīgi uzklājama arī uz lielām virsmām
■ Piemērota bērnu rotaļlietām saskaņā ar DIN EN 71-3

Īpašības

Vienkomponenta poliuretāns, atšķaidāms ar ūdeni.Materiāla bāze

750 ml, 2,5 l, 10 lIepakojums

Caurspīdīga.
Krāsai šķidrā stāvoklī un iestrādājot ir pienveidīgs tonis, tomēr izžūstot tā ir praktiski bezkrāsaina (uz
baltas pamatnes redzams viegli dzeltenīgs tonējums).

Krāsu toņi

Ar augstu spīduma pakāpi, zīdaini matēta.Spīduma pakāpe

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.Uzglabāšana

■ Blīvums: Apm. 1,0 g/cm3
■ Cieto daļiņu saturs: Apm.  30 svara %

Tehniskie dati

Iestrāde

Koka grīdas, parkets, OSB plāksnes, kāpnes un citas koksnes virsmas. Grīdas korķa koka pārklājumi,
parkets, kā arī lakotas vai lazētas virsmas. Pamatnei jābūt tīrai, sausai un brīvai no krāsu atgrūdošām
vielām. Neizmantot uz ūdenī šķīstošām kodnēm.  Uz jau pārklātām virsmām obligāti uzklāt
izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt saķeri.

Piemērotas pamatnes

Lakojamās virsmas rūpīgi noslīpēt un notīrīt. Vecas parketa lakas noslīpēt bez atlikuma. Lakotas un
lazūras virsmas noslīpēt, piemēram, ar slīpēšanas audumu.

Pamatnes sagatavošana
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Capadur Parkett- un SiegelLack pirms lietošanas samaisīt. Pamata pārklājumu nepieciešamības
gadījumā atšķaidīt ar maks. 20 % ūdens. Capadur Parkett- un SiegelLack  vienmērīgi uzklāt ar otu, 
lakošanas birsti vai rullīti. Uz neapstrādātām koka pamatnēm uzklāt atkarībā no uzsūktspējas 2 – 3 
pārklājumus. Uz OSB plāksnēm 3 – 4 pārklājumus.  Uz gatavā parketa, lamināta, lakotām virsmām
uzklāt 1 nobeiguma pārklājumu.

Uzklāšanas metode

Apm. 100-150 ml/m2  vienam klājumam atkarībā no virsmas struktūras un pamatnes uzsūktspējas.Patēriņš

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 12 °C.Iestrādes nosacījumi

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 12 stundām slīpējama un pārkrāsojama,
noslogojama pēc apm. 24 – 36 st. Pirmā tīrīšana ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli, kā arī paklāja
uzklāšana pēc 1 nedēļas

Žūšana/ žūšanas laiks

Tīrīšana un kopšana: 
Capadur Parkett- un SiegelLack  tīrīt ar saru birsti vai putekļu sūcēju. Netīrumus nomazgāt ar
samitrinātu tīrīšanas drānu. Mazgājamam ūdenim var pievienot mājsaimniecībā lietojamu tīrīšanas
līdzekli, kas ir paredzēts sintētisko materiālu grīdām. Ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja lietošanas
ieteikumus. Neizmantot abrazīvus līdzekļus un šķīdinātājus.  Īpaši netīrās vietās, piemēram, koridors
un mājas durvis, izklāt netīrumus uzsūcošus paklājus. Mēbeļu kājas aprīkot ar filca uzliktņiem un
izmantot mīkstus ritentiņus – ideālā gadījumā zem biroja krēsliem būtu jāizmanto aizsardzības pārklāji.

Norāde

Norādes

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt
medicīnisku palīdzību Aizliegts izliet kanalizācijā. Detalizētāka informācija: Skatīt drošības datu lapu.

Uzmanību

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā
krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai
mājsaimniecības atkritumus.

Likvidācija

Šinī produktā (Kat. A/i): maks. 140 g/l (2010) Šis produkts satur maks. 140 g/l GOSW2.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

W2Gis-kods

SIA DAW Baltica   Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067   www.caparol.lv   info@daw.lv   Tālr.:
67500072   Fakss: 67440660   Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

Klientu serviss
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