
"PURIDECK 20,35,90" PARKETILAKK

VEKKER OÜ   Kopli 103, 11712 Tallinn, Eesti  Tel.: +372 6 102 337 Faks: +372 6 102 737  info@vekker.ee

Kasutusvaldkond

Pinna
ettevalmistamine

Lakkimine

Tihedus

Värvus

Kuivjääj, %

Viskoossus, ВЗ-4 mm

Kulu
Töötemperatuur

Kuivamisaeg

Läike,Gardner 60

Niiskuskindlus

pH

Lahusti

LOÜ sisaldus

Säilitamine

Pakend

Parketilakk "Purideck 20,35,90" - väga tugev, veega vedeldatav ühekomponentne polüuretaan-akrülaat lakk 
parketi, puitpõrandate ja erinevad tüüpi trepiastmete töötlemiseks. Lakk on kulumiskindel ja väga vastupidav. 
Tekkiv kattekiht on väga vastupidav keemilisele või mehaanilisele mõjule. Kiiresti kuivab.

Sideaine

85 - 90, läikiv
väga hea

EÜ direktiiv EC88/379/EEC ja 2004/42/EC sisaldused:(alaliik A/i) 140 g/L. Maksimaalne LOÜ kasutusvalmis lakkis on 70 g/L. 
Toodet ei ole klassifitseerutud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ) 
nr. 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Ennetava meetmena on soovitatav 
kasutada tavaliisi isikukaitsevehendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.
Mitte valada kanalisatsiooni, vältida või minimaliseerida jääkide ta'ekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi 
tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskonnaluba omavale 
jäätmekäitlejale.

32 - 35

25 - 30 sek.

Töövahendid Lakirull, lakilabidas,pintsel. Pärast töö lõpetamist pesta tööristad veega.

Vesi

värvitu

24 kuud. Hoida külmumise eest.

Lakki enne kasutamist hoolikalt ja ettevaatlikult segada. Viimistlemine toimub alles pärast kruntkihi täieliku 
kuivamist. "Purideck" laki pealevältige tõmbetuult. Kandke lakk 2 - 3 korda intervallidega 2 - 4 tundi. Lakkige 
väiksemaid pindu kergete ja rahulike pinstlitõmmetega, vältides mullide teket lakitaval pinnal. Mullid võivad 
pinnal tekkida ka liiga kõrge õhutemperatuuri tõttu, päikesekiirte või tõmbetuule mõjul, liiga paksu lakikihi või 
laki vale vedeldamisproportsiooni korral. Kandke peale lakk viltrulliga algul 1 - 2 m2 suurusele pinnale ja 
seejärel ajage lakk laiali kergete liigutustega kahes suunas - piki ja põiki. Olge ettevaatlik, kui töötlete nurki 
ja muid kohti, kuhu võib koguneda liigner lakk.
Pärast   esimese lakikihi pealekandmist, 2 - 3 tunni möödudes, liihvige parketipinda liivapaberiga nr, 120 - 
180.
Uue põranda (parketi) lakkimisel vajalik kihtide arv on 3. Ruumi võib sisustada kerge mööbliga 48 tunni 
möödudes, sõltuvalt laki kuivamisel esinenud tingimustest. Kate saavutab maksimaalse vastupidavuse 7 - 
14 päeva pärast.

> + 15С

1 L, 3 L, 5 L, 10 L

1,03 - 1,06 kg/L

polüuretaan-akrülaatdispersioon

7,7 - 8,10

Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Varem lakitud pinnalt peab täielikult eemaldama vana lakikihi. Kogu 
ruumi puhastada hoolikalt tolmuimejaga. Parketi või puidu niiskus ei tohi ületada 10%. Enne 
kasutamist segage kruntlakk ja laske tal seista 5-15 minutiit vahu ja mullide täieliku kadumiseni. 
Töötlemisel peab ruumi, laki ja puidu temperatuur olema vähemalt + 15C. Kandke lakitavale pinnale 
isoleeriv kruntlakk "Purideck Base Daily" ( 1 kiht ) või "Purideck  Gel" ( 1 kiht )lakilabida, pintsli või rull abil. 
Laske kuivada 1 - 2 tundi. Seejärel töödelge pind liivapaberiga nr. 100-120 ja puhastage hoolikalt 
tolmuimejaga. Vajadusel kandke peale veel üks kruntlaki kiht.

• vastupidav olmekeemiale
• väga tugev
• lõhnatu
• ei kolletu

PURIDECK 
20 parketilakk

PURIDECK 
35 parketilakk

PURIDECK 
90 parketilakk

7 - 8 m2/L - esimene kiht ; 10 - 12 m2/L - teine

2 - 4 tundi

20-25, poolmatt 35 - 40, poolläikiv




