
"PURIDECK BASE" 
           ISOLEERIV KRUNTLAKK

Kasutusvaldkond

Pinna
ettevalmistamine

Lakkimine

Sideaine

Kuivjääk, %

Viskoossus, ВЗ-6 mm,s

Tihedus

Läike, 60 Gardner

Tööristad

Kulu

Kuivamisaeg

LOÜ sisaldus

Ohutusnõuded

Pakend

30 - 40 

1,04-1,06 kg/L

Pintsel, labidas. Pärast töö lõpetamist pesta tööristad veega.

                                           8 - 12 m2/L

24 kuud tihedalt suletud pakendis temperatuuril +5...kuni +30 C. Pärast pikaajalist seismist hästi läbi segada. Hoida 
külma ja otsese päikesekiirguse eest

ISOLEERIV PARKETI KRUNTLAKK

     1 L; 3 L; 5 L; 10 L

                                                                   2 - 4 tundi

                                                                                  läikiv

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

Isoleeriv kruntlakk “Purideck Base”- tiksotroopne, veega vedeldatav, ühekomponentne polüuretaan-akrülaat 
kaitselakk parketi, puitpõrandate, eritüüpi trepiastmete esmaseks töötluseks. Ennetab puidu värvitooni muutumist, 
tasandab põrandapinda, täidab pragusid, ja lohkusid, takistades lakikatte alla vajumist. Pealekandmisel ei teki 
ribasid. Segatakse lihvimistolmuga. Väiksema koguse kasutamisel võib tekkida õhuke krobeline pind materjali kiire 
kuivamise tõttu.

polüuretaan & akrülaatdispersioon

34 - 35

Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Varem lakitud pinnalt peab täielikult eemaldama vana lakikihi. Kogu ruum 
puhastada hoolikalt tolmuimejaga. Parketi väiksemate kahjustuste korral, samuti vuukige, pragude täitmiseks kasutage 
algul “Purideck Base Kitt” kruntimispahtlit. 

Enne kasutamist segage kruntlakk.Töötlemise ajal peab ruumi, laki ja puidu temperatuur olema alla +15 C. Kruntige pind 
“Purideck Base” isoleeriva kruntlakiga,   kasutades   selleks   pintslit   või  roostevabast terasest lakilabidat.   Laske pinnal 
kuivada 1.5 - 2.5 tundi. Seejärel töödelge pind liivapaberiga nr. 120 - 150 ja puhastage hoolikalt tolmuimejaga. Vajadusel 
kandke peale teine kiht.Pärast põranda kruntimist viimistlege põrand “Purideck” lakiga.

Säilitamine

• tiksotroopne
• lõhnatu
• ei kolletu
• kiirestikuivav

EÜ direktiiv EC 88/379/EEC ja 2004/42/EC sisalduse piirväärtused:(alaliik A/i) 140 g/L. Maksimaalne LOÜ kasutusvalmis 
lakis on 60 g/L. Toodet ei ole klassifitseerityd ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ) nr. 
1272/2008. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatut riski. Ennetava meetmena 
on soovitavav kasutad tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja 
jooge kasutamise ajal; peske pärast kasutamist käsi sobiva puhastusvahendiga. Lakiga saastunud pindade ja esemete 
puhastamiseks kasutada vett.

Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimiseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode 
on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks 
keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale.




