
 
• Kiadós és szagtalan  
• Kopásálló 
• Gyorsan szárad  

BONDEX 4436 - Parkettalakk és keményítı 
 
Termékleírás / termékcsoport: 
Felhasználásra kész, vizes bázisú akril-poliuretán parkettalakk beltéri használara. Magas- és 
selyemfényő változatban kapható. 
 
Felhasználási terület: 
Beltéri parketta- és fapadlókon, valamint egyéb faszerkezeteken. Nagy igénybevételnek kitett 
helyeken, mint pl. hallok, lépcsık, nappalik, stb. esetén különleges keményítınk hozzáadását 
javasoljuk. 
 
Tulajdonságok: 
• Erıs és kopásálló 
• Gyorsan szárad és nem sárgul meg az idı múlásával 
• Kiváló terülési tulajdonságai miatt alkalmazása rendkívül könnyő 
• Nagy kiadóssága miatt gazdaságos kezelést biztosít 
• Szagtalan 
• Az általánosan használt tisztítószerekkel szemben ellenálló 
• Kiadósság: 10-12 m2/l, a felülettıl függıen 
 
Felhasználási javaslat: 
A kezelendı felületnek tisztának, száraznak és keménynek kell lennie, a fa nedvességtartalma 
nem haladhatja meg a 15%-ot. A viaszolt padlókat le kell gyalulni, illetve a felületet meg kell 
tisztítani a zsírtól, olajtól és az egyéb szennyezıdéstıl. 
A doboz tartalmát alaposan keverjük fel. Kefével vagy hengerrel hordjunk fel két réteget az 
elızetesen már kezelt felületre. Új vagy gyalult felület esetén az elsı réteget csiszoljuk fel. Fél 
óra elteltével lesz érintésre száraz, a második réteg 4 óra múlva vihetı fel. Teljes átszáradás 
24 óra alatt. Az eszközök használat után szappanos melegvízzel tisztíthatók. 



 
Jótanácsok: 
Néhány trópusi fafajta összetevıi késleltethetik a száradást. Végezzen próbakezelést egy kis 
területen, és ha szükséges, végezzen oldószeres lemosást. Régi és lakkozott padlón végezzünk 
próbát egy kis területen. Felhordáskor a lakk tejszerő, száradáskor azonban teljesen áttetszıvé 
válik. A parkettalakk az elsı héten szárad ki véglegesen, ezalatt a felületet kíméljük és 
kerüljük a vizes tisztítást. Miután a lakkhoz hozzákeverjük a keményítıadalékot, azt nyolc 
órán belül fell kell használni.  

Árnyalat  Méret  R.szám  Ajánlott ár 

Selyemfényő 0,75 l -050-3 2.990,- Ft 

Magasfényő 0,75 l -090-3 2.990,- Ft 

Selyemfényő 2,50 l -050-12 9.290,- Ft 

Magasfényő 2,50 l -090-12 9.290,- Ft 

Selyemfényő 5,00 l -050-13 14.990,- Ft 

Magasfényő 5,00 l -090-13 14.990,- Ft 

Keményítı adalék 0,021 l 4372 1.440,- Ft 
 


