Divkomponentu parketa laka (ar cietinātāju)
DUOKRON
RAKSTUROJUMS:

Ātri žūstoša laka ar augstu cietību. Tiek pārdota komplektā ar
skābes cietinātāju.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Laka paredzēta iekštelpās ekspluatējamu parketa grīdu, kā arī
mēbeļu koka virsmu lakošanai.

TEHNISKIE PARAMETRI:
- spīdums:

Spīdīga, pusmatēta, matēta

- negaistošo vielu masas daļa, %

53 - 60

- žūšanas laiks 200C
temperatūrā:

Ne vairāk par 3 stundām.

LIETOŠANA:

Pirms lietošanas lakas pusfabrikātu rūpīgi samaisa, pēc tam
stikla vai keramikas traukā lakas pusfabrikātu sajauc ar
cietinātāju šādās attiecībās: 100 svara daļām pusfabrikāta
pievieno 8 svara daļas cietinātāja. Rūpīgi samaisa un iztur 30
minūtes. Veicot uzklāšanu ar otu vai veltnīti atļauta lakas
atšķaidīšana ar šķīdinātāju 646 vai 647 līdz 5 tilpuma
procentiem. Lakas uzklāšanu ar smidzināšanas metodi atļauts
veikt tikai mēbeļu ražotņu krāsošanas iecirkņos. Laku uzklāj uz
tīras sausas virsmas 2-3 kārtās. Maksimālo cietību lakas
klājums sasniedz pēc 5-7 diennaktīm. Izturēšanas laiks līdz
nākošās kārtas uzklāšanai – ne mazāk par 3 stundām. Pēc
cietinātāja pievienošanas laka jāizlieto 8 stundu laikā.

PATĒRIŅŠ:

8 – 10 m2/l vienai kārtai.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

646, 647. Šos pašus šķīdinātājus lieto arī darba instrumentu
mazgāšanai.

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši cieši noslēgtā ražotāja tarā, sargājot no tiešas
saules staru un mitruma iedarbības.

IEPAKOJUMS:

2,7 l (2,7 kg) (tilpums un svars tiek noradīti ieskaitot
cietinātāju).

DARBA UN VIDES
AIZSARDZĪBA:

Satur n-butanolu, izobutanolu un ksilolu (izomēru maisījumu).
Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu. Kairina elpošanas
sistēmu un ādu. Nopietnu bojājumu draudi acīm. Turēt
noslēgtu un sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas
un acīs. Izvairīties no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. Ja
nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens
un meklēt medicīnisku palīdzību. Izmantot aizsargcimdus un
acu vai sejas aizsargu. Ja norīts, nekavējoties meklēt
medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.
Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.
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