
Unilakk 

Extra kopásállóság 

Kitűnően tapad 

Iskolába, tornaterembe, 
táncparkettára is 
 

 

Kitűnő tapadású, egyszerűen felhasználható egykomponensű 
parkettlakk. 

Alkalmazási terület: Elsősorban parketta, hajópadló továbbá 
egyéb keményfa felületek lakkozására szolgál. Gyorsan 
szárad. Filmje csillogóan magasfényű, kemény, kopásálló, 
könnyen tisztítható.  

 

Választék: 1 és 5 literes csomagolási egységben kerül 
forgalomba.   

Felhasználási mód: A viaszmentes, gyalult, vagy gondosan 
csiszolt száraz, portalanított parkettára, vagy egyéb felületre 
a lakkot két-három vékony rétegben célszerű felvinni. 
Jelentős megtakarítás érhető el, ha a még nem lakkozott 
parketta felületére először Nitrol parketta alapozót viszünk 
fel, amely a lakkréteget az elsötétedéstől megvédi. Egyes 
faféleségeknél (pl. bükkfából készült parkettán) így is enyhe 
sötétedés léphet fel, ezért javasoljuk, hogy a parketta egy 
kis felületén lakkozási próbát végezzenek. eljes bevonása 
előtt minden esetben lakkozási próbát kell végezni az 
Unilakk parkettlakkal annak ellenére, hogy egyes 
szalagparkettákon is jól tapad. Már lakkozott hagyományos 
parketta újralakkozásánál elegendő a felület kézi úton 
történő megcsiszolása. Nagymértékben hibás felületekről 
gépi csiszolással kell a bevonatot eltávolítani. A viaszos, 
olajos, beeresztett vagy más felületkezelő anyaggal bevont 
parketta esetén a teljes felületet géppel le kell csiszolni. A 
megfelelő felhordási körülmények: 20-25 °C h őmérséklet és 
alacsony páratartalom. Magasfényű bevonat kialakításához 
- a fa minőségétől függően - három vékony rétegben kell 
felhordani a parkettlakkot. Egyes rétegek felhordása - az 
előző réteg felvitele után - legkorábban 6 óra múlva (függ a 
hőmérsékleti viszonyoktól, a levegő páratartalmától) 
történhet. Az újabb lakkréteg felvitele előtt ajánlatos finom 
szemcséjű csiszolóvászonnal a felületet megcsiszolni, majd 
portalanítani. A lakkozott felület az utolsó réteg felvitelét 
követő egy nap elteltével már igénybe vehető. Tornaterem, 
táncterem, iskola és egyéb nagy igénybevételnek kitett 
felületek lakkozása esetén a használatba vételéig legalább 
10 nap várakozási időt kell biztosítani. Univerzális 
parkettlakk higítóval lehet a lakkot hígítani. Ugyancsak 
Univerzális parkettlakk higítóval lehet a szerszámokat 
elmosni közvetlen használatuk után. Vigyázat, az ecset 
tönkremegy, ha használat után nem mossák el! Az 
Unilakkot csak gondosan lezárt dobozban szabad tárolni, 
száraz helyen, légmentesen lezárva. A dobozból már kivett, 
de fel nem használt anyagot nem szabad visszaönteni, 
illetve csak annyit célszerű kivenni, amennyit kb. 5 órán 

 



belül felhasználnak. Ha túl nagy légtér maradna, úgy 
tanácsos kisebb, jól zárható edénybe áttölteni a lakkot.  

 


