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LAZURÁN AQUA LAC PREMIUM
LUCIOS pe bază de apă
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Lucios, cu uscare rapidă
Și pentru jucării de copii
Rezistență ridicată la uzură
Domeniu de utilizare: LAZURÁN AQUA LAC PREMIUM LUCIOS pe bază de apă se
utilizează pentru lăcuirea suprafețelor interioare din lemn de exemplu: parchete, dușumele, scări
din lemn, jucării, mobilier. Proprietăți: Se recomandă pentru lăcuirea superfețelor interioare din
lemn, pentru parchet natur, dar și pentru alte tipuri de pardoseli sau mobilier din lemn. Suprafața
lăcuită se poate da în folosință într-un termen de timp foarte scurt. Se poate utiliza atât pe
suprafețe vechi cât și pe cele noi. Pelicula rezistă la chimicalele casnice uzuale. Nu se recomandă
utilizarea produsului pentru lăcuirea suprafețelor noi de parchet laminat prefinisat.
Randament: 10 m2/lit. într-un strat.
Straturi recomandate: 2.
Consum: 0,16 – 0,22 l/m2 în 2 straturi (valoare aprox. , în funcție de tipul lemnului).
Diluabilitate: Timp de uscare la 23 °C: 2 ore.
Timp de reaplicare la 23 °C: 2 ore.
Şlefuire, la 23o C: după 8 ore. Şlefuire uşoară după aplicarea primului strat.
Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensulă akril, rola, perie, prin
pulverizare sau cu gletuitor din oțel inoxidabil.
Pregătirea suprafeței: : Îndepărtarea stratului vechi de lac sau vopsea. Suprafața de lemn trebuie
să fie curată, uscată, desprăfuită și fără contaminări. Șlefuire în direcția fibrei, desprăfuire.
A se amesteca bine înainte de utilizare! Uscarea intermediară între straturi este de 2 ore, iar
uscarea totală se realizează în 2 ore. Este recomandată șlefuire fină între straturi.
Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în
ambalajul original intact, la 5–25°C).
Valorile limită COV acceptate în UE pentru acest produs (A/e):130 g/l (2010)
Acest produs conţine max. 130 g/l COV.
Compoziție: liant pe bază de dispersii, apă, materiale auxiliare.
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Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau
eticheta produsului.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține amestec 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] și 2-methyl-2H-iso-thiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), -[3-[3-(2H-ben-zotriazol-2-yl) derivatives și α-[3-[3(2H-benzotriazol 2-yl) derivatives și 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Poate provoca reacții alergice.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de
utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru
defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.
Ambalare:
Produsul LAZURÁN AQUA LAC PREMIUM LUCIOS pe bază de apă se ambalează în
recipiente din material din metal închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0.75L.
Tonuri de culoare: Incolor.

