
"PURIDECK BASE PROF 6002-10
2K PU-KRUNTLAKK

Kasutusvaldkond

Eeltöö

Lakkimine

Sideaine

Kuivjääk, %

Viskoossus, V3-4 mm

Tihedus

Töövahendid

Kulu

Kuvamisaeg

LOÜ sisaldus

Ohutusnõuded

Pakend

40 - 45 / tööviskoossus 25 - 30 sek.

0,95-0,98 kg/L

Kõrgsurvepihusti ( soovitatav düüsi suurus 1,5 - 2 mm, ja düüsirõhk 2,5 - 3,5 bar ). Töövahendid puhastada 
nitrolahustiga või  "Solvepur 1010,1020".

100 - 200 g/m2, maksimaalne  550 - 600 g/m2

2 aasta. Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril < 300C. Hoida 
eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutamisvalmis lakkis on  650 g/L. Toode täidab DIN EN 12720,  1В, EN71/3.

Sisaldab butüülatsetaat, isopropüülatsetaat. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade 
ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või 
lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. 
Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid. Hoida eemal 
soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadestpindadest. Mitte suitsetada. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada 
mitme minuta jooksul ettevaatlikult veega.

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida 
kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda 
ohtlike jäätmete kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või 
Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks 
pakendijäätmete kogumispunkti.

KAHEKOMPONENTNE POLÜURETAANKRUNTLAKK

5 L; 25 L

puutekuiv: 20 - 30 min, Lihvimiskuiv: 2 - 2,5 tundi, pakkimiskuiv: 12 - 16 tundi

100 mahuosa "Purideck Base Proff 6002-10" ja 10 mahuosa kõvendi "Purideck HR 1000"

8 tundi
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akrülaatvaik 

28 - 30, ilma kõvendi

Lakitav pind peab olema kuiv ja puhas. Lakkimise ja laki kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja laki temperatuur üle 
+150C ja õhu suhteline niiskus peab olema all 70%. Puitpind tuleb lihvida lihvpaberiga nr. 150 - 240. Krunditud pinnad
lihvi lihvimispaberiga nr. 240 - 600. Eemalda lihvimistolm enne lakkimist.

Sega kruntlakki hoolikalt enne kasutamist. Lisada 10 mahu -% kõvendit "Solvepur HR 1000" ja 
segada uuesti läbi. Vedelda lakki vedeldiga "Solvepur 1010,1020" vajaliku viskoossuseni. Valumasina 
kautamisel lakki ei lahjendata.  Töötlemisaeg on 8 tundi. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks 
ja professionaalseks kasutamiseks!!!

Säilitamine

Ettevaatust!

Segamissuhe ja 

töötlemisaeg

Kiiresti kuivav, väga hästi lihvitav kahekomponentne polüuretaankruntlakk. Ei sisalda formaldehüüde. Sobib kruntida parkett, 
treppid, mööbel, uksed ja puitpinnad.




