
LAC DE PARCHET
PE BAZĂ DE SOLVENT

Rezistenţă excelentă la zgârieturi, lovituri, apă şi pete.
Protecţie de lungă durată şi finisaj de calitate ridicată. 

DOMENIUL DE UTILIZARE
Pentru recondiţionarea sau lăcuirea pardoselilor din lemn sau parchet, respectiv 
a scărilor interioare. Se aplică pe suprafeţe curate, uscate şi lipsite de orice fel 
de impurităţi.

CARACTERISTICI
• Lac de parchet pe bază de răşină poliuretanică, gata pentru aplicare. 
Rezistenţă excelentă la trafic, zgârieturi sau apă, nu se pătează. Oferă o 
protecţie îndelungată, de înaltă calitate şi are efect antiderapant. Uscare rapidă
în 24 ore, cu miros atenuat.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
• Lemn netratat: se şlefuieşte şi se curăţă foarte bine de praf.
• Lemn lăcuit sau tratat cu lazură: se raşchetează lemnul până la lemn curat şi se
curăţă de praf foarte bine.
• Lemn ceruit: se raşchetează lemnul până la lemn curat şi se curăţă de praf foarte bine.

MOD DE APLICARE
1. Se omogenizează foarte bine înainte de utilizare cu o baghetă.
2. Se aplică 2 sau 3 straturi de lac, în funcţie de solicitarea ulterioară a pardoselii.
3. Între aplicarea straturilor consecutive se va şlefui cu hârtie abrazivă de granulaţie 120 şi se curăţă foarte

bine de praf, pentru a obţine o peliculă perfectă.
4. Se va lăsa la uscat timp de 24 de ore înainte de darea în folosinţă a parchetului.

R10: Inflamabil. R66: Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. S2: A nu
se lăsa la îndemâna copiilor. S29: A nu se arunca la canalizare. S46: În caz de înghiţire, a se
consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. S51: A se utiliza numai în
locuri bine ventilate. Conţine compuşi de cobalt şi metil-etil-cetoximă. Poate provoca reacţii
alergice. Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat A/i SBS): 500g/l (2010). Acest
produs conţine maxim 500g/l COV.

Timp de uscare: Între straturi 
consecutive: 6h

Uscare completă: : 24h

Aplicare : rolă pentru lacuri sau 
pensulă plată

Întreţinerea uneltelor: se spală cu 
White Spirit

Ambalat la: 0.75L sau 2.5L sau 5L

Aspect final: incolor lucios – incolor 
satinat 

Capacitate de acoperire pentru 2.5L 
într-un strat: +/- 30 m²


