CELCO AQUA
Laka iekšdarbiem
-- Ūdenī šķīstoša laka kokam, ar vieglu smaržu
-- Pasargā virsmu no dzeltēšanas
-- Tonējama

Produkta īpašības

 tri žūstoša ūdenī šķīstoša laka iekšdarbiem, faktiski bez smaržas. Veido uz vir
Ā
smas pret mitro tīrīšanu noturīgu lakas kārtu, kas iztur ūdens, tauku un sadzīves
ķīmijas iedarbību. Produkta sastāvā esošais UV filtrs mazina koksnes satumšanu
saules starojuma ietekmē. Laka ir tonējama.

Pielietojums

 rodukts ir paredzēts sienu, griestu, dzegu, durvju, plākšņu un siju lakošanai,
P
veicot iekšdarbus sausās telpās.

Pamatvirsma

 rodukts ir piemērots jaunu un iepriekš lakotu koka virsmu apdarei, kā arī izman
P
tojams par aizsarglaku betona, ķieģeļu un cementa apmetuma virsmām.

Virsmas sagatavošana

 akojamai virsmai jābūt attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem un vaska. Jā
L
raugās, lai visos darba posmos virsma būtu sausa, koksnes mitrumsaturam jābūt
mazākam par 18%.
 o iepriekš lakotas koka virsmas jānoņem atdalījusies laka, pēc tam virsma jāno
N
slīpē, līdz tā ir gluda. Lai iegūtu gludu virsmu bez redzamām pārejām, ir ieteicams
no virsmas noņemt visu veco laku. Lai panāktu labāku pielipšanu, ar pamatvirs
mu stingri sasaistīta lakas kārta jānoslīpē ar smilšpapīru. Koka virsmā esošie cau
rumi un spraugas (ne spraugas starp dēļiem!) jāpiepilda ar piemērotu tepi, pēc
tam špaktelētās vietas jānoslīpē, līdz tās ir gludas. Pirms lakošanas virsma jāattī
ra no putekļiem ar mitru lupatu vai putekļu sūcēju.

Lakošana

 z jaunas koka virsmas jāuzklāj 2-3 kārtas, uz iepriekš lakotas virsmas – 1-2 kār
U
tas lakas «Celco Aqua».

MATĒTA

SPĪDĪGA

2h

8-12
m²/l

 aka ir gatava lietošanai, pirms izmantošanas tā rūpīgi jāsamaisa. Vajadzības ga
L
dījumā pirmajai kārtai laku var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), apda
res kārtai uz virsmas jāklāj neatšķaidīta laka. Laka jāklāj uz virsmas koksnes
šķiedru virzienā, vajadzības gadījumā jāveic starpstadijas slīpēšana. Klājot uz vir
smas, laka ir pienbaltā krāsā, bet nožūstot kļūst caurspīdīga.
Darbs ar tonētu laku

 onētai lakai «Celco Aqua» jāpievieno 10% ūdens, un tā jāklāj uz virsmas vienu
T
reizi koksnes šķiedru virzienā. Darba laikā pēc kārtas atsevišķi jānolako katrs
dēlis, izvairoties no pārklājumu veidošanās dažās vietās. Ieteicams virsmas lako
šanai izmantot otu. Pēc tam uz virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas bezkrāsainās lakas
«Celco Aqua». Uzmanību! Katra nākamā tonētas lakas kārta virsmai piešķir tum
šāku nokrāsu.

Virsmas tīrīšana

 ai attīrītu netīru virsmu, jālieto tīrs ūdens un vajadzības gadījumā arī neitrāli tīrī
L
šanas līdzekļi. Nelietot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus. Vir
smas tīrīšanai lietot mīkstu sūkli vai lupatu.
15-25°C

Lakas

Tehniskie dati
Pielietojums

iekšdarbi

Saistviela

akrila latekss

Spīduma pakāpe (Gardner 60°)

matēta un spīdīga

Patēriņš

8-12 m²/l atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas

Žūšanas laiks (23 ºC, RH 65%)

putekļneuzņēmīga pēc 1 stundas, var lakot pēc 2 stundām

Atšķaidītājs

ūdens

Darbarīki

ota, veltnītis, smidzinātājs

Darbarīku tīrīšana

ūdens

Uzglabāšana

uzglabāt noslēgtā traukā sausā, vēsā vietā (vairāk nekā +5 ºC temperatūrā)

Iepakojums

1 L / 2,5 L

Lakošanas ieteikumi

 akošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10…25 °C (ieteicamā tempera
L
tūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40…80% (ieteicams 65%). Ja lakošanas
un lakas žūšanas laikā temperatūra ir augstāka vai zemāka, nekā pieļaujams, vai ir
caurvējš, var rasties pārklājuma pēdas, kā arī var veidoties nekvalitatīva lakas plēve.
 ai palielinātu koka virsmas aizsardzības efektivitāti, ir ieteicams par darbarīku izvēlē
L
ties otu. Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Pirms
nākamās kārtas klāšanas ir ieteicams nedaudz noslīpēt virsmu. Pēc slīpēšanas virsma
jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Darba drošība

 argāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Medicīniska
S
padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai
etiķetē. Sazinieties ar Saindēšanās Informācijas Centru vai ārstu, ja jums ir slikta paš
sajūta.

Vides aizsardzība un atkritumu
apsaimniekošana

 ēc darba stingri aizvērt lakas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko laku.
P
Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīsta
mo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu pārstrādes uz
ņēmumam.

Ražotājs

«Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis

 IA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija
S
tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņē
miena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pār
stāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai iz
mantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt
grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Lakas

www.sadolin.lv

