
 

Poli-Farbe egykomponenső parkettlakk 

  
Légnedvesség hatására filmet képezı lakk. A filmfelület magasfényő, kemény, kopásálló, vízálló. 

  
Alkalmazási terület: 
Nagy mechanikai igénybevételnek kitett beltéri fafelületek -parketta, iskolabútorok, egyéb 
keményfa burkolatok - lakkozására alkalmas. 

  
Választék: 
1 és 2,5 literes fémdobozban kapható. 

  
Felhasználás: 
A parketta- ill. egyéb fafelületet a szennyezodéstol csiszolással meg kell tisztítani. Portalanítás 
után a Parkettlakk légszáraz felületre felhordható. A még nem lakkozott parkettára eloször Poli-
Farbe nitrolakkot, vagy 5% Univerzális parkettlakk hígítóval meghígított Parkettlakkot 
alkalmazzunk, ezzel megakadályozhatjuk a lakkréteg elsötétedését ill. a lakkozásnál 
megtakarítás érheto el. A különbözo fából készült parketták lakkozásakor fellépo eltéro 
tapasztalatok miatt a parketta kis felületén lakkozási próbát javaslunk.Az alapozást követoen 2-3 
óra száradási ido után a lakkozás megkezdheto. Parkettára a Parkettlakkot hígítás nélkül, 
lakkhengerrel, ecsettel két rétegben hordjuk fel. Az egyes rétegek felhordása között -a 
homérséklettol és a páratartalomtól függoen - 6-7 óra száradási idot biztosítsunk. Nagyon szép 
fényes felület nyerheto, ha az utolsó réteg elott finom csiszolópapírral a felületet megcsiszoljuk. 
A parketta felújító lakkozásánál kézi csiszolás és portalanítás után 1-2 réteg lakk felvitele 
elegendo. Bútor- vagy egyéb fafelületek lakkozásánál 5% Univerzális parkettlakk hígítóval 
meghígított Parkettlakkal dolgozhatunk. A lakkozást 20-25°C homérséklet és alacsony 
páratartalom mellett végezzük. A lakkozott felület 1 nap után igénybe veheto, azonban a végso 
keménységet csak 7 nap után éri el. A dobozból egyszerre annyi lakkot célszeru kivenni, 
amennyit kb. 5 órán belül fel lehet használni. A kiöntött és fel nem használt lakkot az eredeti 
edénybe visszaönteni nem szabad, mert ez a lakk teljes mennyiségének a besurusödéséhez, 
tönkremeneteléhez vezet. A dobozt mindig gondosan, légmentesen zárjuk le, mert a lakk az 
edényben is térhálósodik, megkeményedik, használhatatlanná válik. Ha az edénybe túl nagy 
légtér lenne, akkor célszeru kisebb, jól záródó edénybe a lakkot áttölteni. A munkaeszközök a 
lakkozás után azonnal Univerzális parkettlakk hígítóval megtisztíthatók. 

  
Felületi megjelenés : magasfényu, egyenletes lakkrét 

Száradási idı : 
20°C-on: felületi száraz: 1 óra, teljesen száraz: 12 óra, terhelheto: 
24 óra 

Átfesthetıség : 20°C-on: 6 óra 
Tárolás : 5-25°C homérsékleten 
Minıségét megırzi : 24 hónapig bontatlan csomagolásban 
Felhordás : ecsettel, lakkhengerrel 
Javasolt rétegszám : parkettára 2-3 réteg, egyéb fafelületre 2 réteg 
Hígítás : parketta-lakkozásnál nem szükséges, más fafelületek 

Anyagszükséglet : 
parketta-lakkozásnál nem szükséges, más fafelületek lakkozásánál 
kb. 5% Univerzális parkettlakk hígí 

Kiadósság : 8-10 m2/liter egy rétegben 

  
Összetétel: 
poliuretán-gyanta, oldószer 

  
Biztonsági adatok: 
Tuzveszélyességi fokozat: II. Tuz- és robbanásveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: n-butil-
acetát kb. 58%, m-tolilidén-diizocianát 0,4%, trifenil-foszfit max. 0,3% 

  
Szabályozási tájékoztatás: 
R10 Kevésbé tuzveszélyes,  
R20 Belélegezve ártalmas,  
R42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet),  
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat,  
R66 Ismételt expozíció a bor kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja,  
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó,  
S23 A keletkezo gozt nem szabad belélegezni,  
S24 A borrel való érintkezés kerülendo,  
S29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes-vagyspeciális 
hulladék gyujtohelyre kell vinni,  
S36/37/39 Megfelelo védoruházatot, védokesztyut és szem-/ arcvédot kell viselni,  
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 



mutatni,  
S51 Csak jól szelloztetett helyen használható Izocianátokat tartalmaz! Lásd a gyártó által adott 
tájékoztatót. 

  
Veszély jelzés: 
Xn Ártalmas 

  
Szakvélemény: 
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