Produkto techninių duomenų lapas

Galant
Lakas vidaus darbams







Silpno kvapo vandeninis medienos lakas
Pusiau matinis, tonuojamas
Išryškina naturalią medienos tekstūrą
Plaunami, atsparūs drėgmei
Gerai sukimba su paviršiumi
Lengvai ir gerai dengia paviršių

TECHNINĖ INFORMACIJA

Gaminio savybės

Rišiklis
Blizgumo laipsnis (Gardner,60°)

Greitai džiūstantis, beveik bekvapis vandeninis lakas
vidaus darbams. Nulakuotas paviršius tampa atsparus
plovimui, vandeniui, riebalams ir buitiniams valikliams.
Su UV spindulių filtru, kuris sumažina medienos
tamsėjimą dėl saulės šviesos poveikio. Laką galima
tonuoti.
Sienoms, luboms, karnizams, baldams, durims,
lentjuostėms ir sijoms sausose patalpose lakuoti. Taip
pat gali būti naudojamas kaip betoninių, cementinio
tinko ir plytinių paviršių apsauginis lakas.
Stireno akrilas
15 , pusiau matinis.

Išeiga (vienam sluoksniui)

8-12 m2/l – lygiam paviršiui.

Spalva

Bespalvis. Galima suteikti spalvą Coltex, Trox, RAL, NCS,
NOVA 2014 ir kitus spalvynus. Spalvinamo produkto
spalva gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktos spalvos.

Darbo įrankiai

Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu.
Purkštuvo antgalio dydis 0,013” - 0,015” arba 0,330 0,380 mm

Džiūvimo laikas

Įrankių valymas ir skiediklis

Po 0,5 val – nelimpa liečiant, po 12 val. – galima
perdažyti, po 48val. paviršius sukietėja ir jį galima
eksploatuoti (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas
50%).
Vandeniu. Skiesti iki 10% dažų pagal tūrį.

Sandėliavimas

Saugokite nuo užšalimo!

Laikymo trukmė

Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo
pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai
uždarius galima panaudoti sekantį kartą.
31 %
1,06 kg/l.
2 klasė, ISO 11998, 200 ciklų 5-20 mikronai;
ISO 6504-3, 5000 ciklų
Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos
valikliais.
0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Pritaikymas

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį
Tankis
Atsparumas drėgnam valymui
Atsparumas chemikalams
Pakuotės

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto
duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako
už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu. Gamintojas: Colorex Sweden AB , Industrigatan 7, Stora
Levene 534 73, Švedija, tel. +46 512 180 000,fax. +46 512 606 90. Platintojas Lietuvoje – UAB Multikontraktas, A.Kojelavičiaus g. 17,
Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@novelcolors.lt; www.novelcolors.lt

Produkto techninių duomenų lapas
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS.
Nedažytas paviršius:
Lakuojamas paviršius turi būti neapdulkėjęs, švarus, neriebaluotas ir nevaškuotas. Stipriai užterštam paviršiui
naudokite ploviklį, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.
Anksčiau dažytas paviršius:
Nuo anksčiau lakuoto medinio paviršiaus pašalinkite atšokusį laką, paviršių lygiai nušlifuokite. Kad nulakuotas
paviršius būtų tolygus, be matomų sandūrų, rekomenduojama nuo paviršiaus pašalinti visą seną laką. Kad lakas
geriau sukibtų su paviršiumi, seną su pagrindu gerai sukibusį lako sluoksnį pašiurkštinkite švitriniu popieriumi.
Mediniame paviršiuje esančius plyšius ir įtrūkius (ne tarpus tarp lentų!) užpildykite tinkamu glaistu, paskui
užglaistytas vietas lygiai nušlifuokite. Prieš lakavimą nuo paviršiaus drėgna šluoste arba dulkių siurbliu
pašalinkite dulkes.
DAŽYMO SĄLYGOS.
Paviršius turi buti sausas ir švarus (medienos drėgnumas ne didesnis nei 18%), oro temperatūra nuo +5 °C iki
+28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama
temperatūros arba skersvėjo lakavimo ir paviršiaus džiūvimo metu gali susiformuoti nekokybiška lako plėvelė ir
išryškėti sandūrų žymės. Geriausia medinio paviršiaus apsauga užtikrinama, kai jis lakuojamas teptuku.
Lakuokite tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Prieš lakuojant kitą sluoksnį, rekomenduojama paviršių
truputį pašlifuoti. Po šlifavimo nuvalykite nuo paviršiaus dulkes.
DAŽYMAS.
Lakas paruoštas naudoti, prieš naudojimą jį reikia kruopščiai išmaišyti. Jei reikia, pirmam sluoksniui laką galima
atskiesti vandeniu (iki 10 %), galutinį sluoksnį lakuokite neskiestu laku. Lakuokite išilgai lentų, jei reikia, atlikite
tarpinį šlifavimą. Lakuojant lakas yra pieno spalvos, tačiau išdžiūvęs tampa skaidrus.
Naujus medinius paviršius nulakuokite laku Galant 2–3 sluoksniais, anksčiau lakuotus – 1–2 sluoksniais.
Į tonuotą laką įpilkite 10 % vandens ir vieną kartą nulakuokite juo paviršių išilgai medienos plaušų. Lakuokite
lentą po lentos, venkite sluoksnių persidengimo. Geriausia lakuoti teptuku. Paskui paviršių 1–2 sluoksniais
nulakuokite bespalviu laku Galant. Dėmesio! Po kiekvieno tonuoto lako sluoksnio paviršiaus atspalvis tampa
tamsesnis.
ĮRANKIŲ VALYMAS.
Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite lako likučius ir išplaukite vandeniu.
PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA.
Nešvarų paviršių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra
organinių tirpiklių. Paviršių valykite minkšta kempine arba šluoste.
DARBO SAUGA .
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos plauti dideliu vandens kiekiu.
APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI.
Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei
skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra 5-CHLORO-2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] &2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Gali sukelti
alerginę reakcijąMaksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <130 g/l (A/e subkategorija, 130 g/l).
TRANSPORTAVIMAS.
Saugokite nuo užšalimo!
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