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LAZURÁN
LAC DE PARCHET CU USCARE RAPIDĂ
lucios
Rezistent la uzură
Aqualakk
FACTOR DE REZISTENŢĂ LA UZURĂ: 8
diluabil cu apă, monocomponent, prelucrare uşoară
Domeniu de utilizare: Se recomandă pentru lăcuirea pardoselilor de parchet natur,
duşumelelor din lemn, precum şi a altor suprafeţe interioare decorative din lemn. Suprafaţa
lăcuită se poate da în folosinţă foarte repede. Se poate utiliza pe suprafeţe vechi şi noi. Nu se
recomandă utilizarea pe suprafeţe noi de parchet laminat prefinisat!
Rentabilitate:

9 m2, într-un strat (ambalaj de 0,75 l)

Diluare:
Nr. recomandat de straturi:
Timp de uscare, la 23ºC:
Reaplicare, la 23ºC:
Şlefuire, la 23o C:
strat.
Dare în folosinţă, la 23 °C:

la nevoie cu apă
2-3 straturi
2 ore
2 ore
după 2 ore. Şlefuire uşoară după aplicarea primului
după 6 ore

Pregătirea suprafeţei: Suprafeţele suport trebuie şlefuite şi desprăfuite. Pentru scoaterea în
evidenţă a culorii lemnului, se recomandă grunduirea cu Grund pentru parchet Lazurán.
Mod de aplicare: Produsul bine amestecat se aplică cu pensula sau peria, în 3 straturi, pe
suprafeţe cu temperatura de 10-25oC. Se poate aplica şi prin pulverizare, cu ajutorul
echipamentului adecvat. Şlefuirea straturilor îmbunătăţeşte aspectul şi
durabilitatea
suprafeţei.
Produse Progold recomandate pentru vopsire:
Rolă burete (928114)
Curăţarea uneltelor: După terminarea lucrului, uneltele şi eventualele pete se vor curăţa
imediat cu apă. Lacul uscat se poate îndepărta numai cu solvenţi agresivi (de ex. nitrodiluant).
Termen de garanţie: 2 ani, (păstrat în ambalajul original nedeschis, la temperaturi între 525°C). PERICOL DE ÎNGHEŢ !
Compoziţie: liant pe bază de dispersii, apă, materiale auxiliare
Componenţi periculoşi: Nr. registru com.: J19/59/1999
CIF: RO-11460870
Cont IBAN: RO50 RNCB 0152 0423 5535 0001
Banca: BCR M-Ciuc
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Valorile limită COV acceptate în UE pentru acest produs (A/e):130 g/l (2010)
Acest produs conţine max. 130 g / l COV.
* Produsul corespunde prevederilor Directivei 2004/42/EC a Parlamentului Europei şi
Consiliului, privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili (COV), cu aplicare din anul
2010.
Norme de securitate: Clasa de combustibilitate: C0.
S2
S23
S24/25

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A nu inspira vaporii/aerosolii.
A se evita contactul cu pielea şi ochii.

Distribuitor: SC TRILAK COATINGS SRL.
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