1K-parkettilakka

PALL-X FUTURE
Vesipohjainen 1-komponenttinen parkettilakka parketti- ja puulattioiden pintalakkaukseen.

Käyttökohteet:

Tuotteen ominaisuudet / edut:

Vesipohjainen 1K-parkettilakka asuinkäyttöön. Soveltuu myös
puulattioiden lakkaukseen esim. kesämökeillä. Soveltuu mm.
seuraavien kohteiden pintalakkaukseen:
•
Hiotut parketti- ja puulattiat
•
Soveltuu
myös
puurakenneosien
lakkaukseen
sisätiloissa
•
Puulle hiottujen valmisparkettien lakkaukseen
•
Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

Vesipohjainen
1-komponetti
parkettilakka
puulattioiden lakkaukseen. Kestää hyvin
kotitalouskemikaaleja sekä normaalia kulutusta.
•
Helppokäyttöinen
•
Hyvä täyttökyky
•
Helppokäyttöinen
•
Erittäin nopea kuivuminen
•
Lakka ei kellastu

asuintilojen
tavanomaisia

Tekniset tiedot:
Huomaa:
Pääsääntöisesti lakattavat pinnat tulee aina pohjalakata
haitallisen reunaliimaantumisen estämiseksi. Tämä koskee
erityisesti
pystypuuparkettia,
teollisuusparkettia
(monitoimiparkettia), erilaisia höylättyjä puuelementtejä sekä
yleisesti kaikkia parkettilattioita lattialämmityksen yhteydessä.

Pakkaus:
Pakkauskoko:
Säilyvyys:
Kiiltoaste:
Väri:
Menekki yksi levityskerros:
Käyttölämpötila:
Hiottavissa:
Lakattavissa:
Lopullinen kovuus:
Normaaliolosuhteissa.

Muovikanisteri
5 litraa
Vähintään 12 kk
Puolimatta ja matta
Valkoinen, maitomainen
Noin 100 ml/m²
18 – 25 °C
Noin 4 tunnin kuluttua*
Noin 4 tunnin kuluttua*
Noin 12 - 14 vrk kuluttua*

PALL-X FUTURE
Ennen lakkausta:

Tärkeää huomata:

Hio lattia parkettihiomakoneella käyttäen PALLMANN hiomanauhaa
karkeuksilla P36-P60. Käytä rakojen kittaukseen PALL-X KITT
kittausaineen ja puupölyn seosta. Jatka hiontaa karkeudella
P80/P100, varmista ettei puun päälle jää kittiä. Tee viimeistelyhionta
käyttäen PALLMANN P120 teräsverkkoa tai PALLMANN
MULTIHOLE-PAD P120 hiomalaikalla. Lattian tulee olla pölytön,
kuiva ja vapaa pölystä ja epäpuhtauksista ennen pintakäsittelyn
aloittamista. Tee pohjalakkaus soveltuvalla PALLMANN-pohjalakalla
alustan ja kohteen käyttötarkoituksen mukaan. Älä hio pohjalakkaa.
Pohjalakatut lattiat eivät saa kuivua yön yli, tee ensimmäinen
pintalakkaus viimeistään 18 tunnin kuluttua pohjalakkauksesta.

 Pääsääntöisesti ei tule lakata enempää kuin 2
lakkauskerrosta yhden päivän aikana.

Työohjeet:

 Säännöllinen hoito PALLMANN FINISH CARE
hoitoaineella pidentää lattian käyttöikää. Puhdista
likaantunut lattia nihkeäpyyhinnällä, vältä runsasta
veden käyttöä.

1.

2.

3.
4.

5.

Anna molempien purkkien lämmetä huoneenlämpöiseksi ja
sekoita hyvin ennen käyttöä. Kaada lakka puhtaaseen
PALLMANN LAKKA-ASTIAAN.
Levitä tasainen kerros PALL-X FUTURE lakkaa
PALLMANN WL -lakkaustelalla. Lakkaa tulee levittää
vähintään 2 kerrosta. Aloita pintakäsittely reunoista ja levitä
lakka telalla ensin puun kuviota vasten ja lopuksi puun
kuvion suuntaisesti tasainen, runsas ohjeen mukainen
kerros. Kovan käytön kohteisiin suositellaan kolmea
pintalakkausta.
Kuivumisaika ennen välihiontaa on noin 4 tuntia.
Ennen viimeistä lakkausta on välttämätöntä tehdä
välihionta lautaskoneella PALLMANN P120 teräsverkolla
tai PALLMANN MULTIHOLE-PAD P120 hiomalaikalla.
Imuroi lattia huolellisesti ennen viimeistä lakkausta.
Työn jälkeen puhdista työvälineet vedellä.

Ainemenekki:
Suositeltu lakkamäärä / kerros:
Riittää litralla / levityskerta:

 Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen
kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea
ilmankosteus pidentävät, ja vastaavasti korkeat lämpötilat ja
matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
 Tehdasvalmisteisten parkettien pintakäsittelyn kohdalla
tarkista aina valmistajan ohjeista puun sopivuus lakattavaksi
ja tee aina tarttuvuustesti!
 Puulle hiottujen valmisparkettien pohjalakkaus suositellaan
tehtäväksi PALL-X 325 pohjalakalla teräslastalevityksenä
kahteen kertaan.
 Jos eri lakkakerrosten väliin jää yli vuorokausi, on aina
suoritettava välihionta hiomaverkolla P100 tai P120.
 Monet eksoottiset puulajit kuten Teak, Ipe Lapacho,
savutammi ja myös Wenge ja sekä havupuut sisältävät
aineosia (esim. erilaisia hartseja ja mineraaleja sekä muita
estävästi vaikuttuvia aineosia), jotka voivat vaikuttaa
merkittävästi kuivumisaikaan, lakan tartuntaan ja aiheuttaa
värimuutoksia.
Johtuen
puulajien
ja
tuote-erien
moninaisuudesta
ja
täysin
toisistaan
poikkeavista
ominaisuuksista, tulee pääsääntöisesti selvittää puun
soveltuvuus sekä tehdä koekäsittely kyseessä olevalla
puulajille.
 Lattiaa voidaan käyttää kevyesti, kun viimeinen lakkakerros
on kuivunut yön yli.

PALLMANN GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / 97076 Würzburg / Germany
Telefon +49 931 27964-0 / Telefax +49 931 27964-50
Internet www.pallmann.fi / E-Mail info@pallmann.fi

 Lakkauksen jälkeen lattiaa ei saa peittää matoilla ja
lakkapintaa ei saa rasittaa raskailla huonekaluilla tai
vastaavilla 7 vrk aikana.
 Lakkauksen jälkeen ensimmäisen PALLMANN
FINISH
CARE
hoitokäsittelyn
saa
tehdä
aikaisintaan 7 päivän kuluttua.

 Säilyy
vähintään
12
kuukautta
alkuperäispakkauksessa, kun varastointitila on
riittävän viileä. Suojattava jäätymiseltä ja yli 40 C
lämpötilalta. Sulje avatut purkit tiiviisti ja käytä
loppuun mahdollisimman nopeasti.
 Ota huomioon kaikkien lattiatyön yhteydessä
käytettyjen tuotteiden käyttöohjeet, tuotekortit ja
lattianpäällystevalmistajien ohjeet sekä kansalliset
ohjeet ja normit. Huomioi DIN 18356 (Working with
parquet).
Käyttöturvallisuus ja ympäristö:
Vesipohjainen lakka, liuotinpitoisuus alle 5%. Mukaisesti tuotteen käyttötarkoitus on
korvata voimakkaasti liuotinpitoiset parketin pintakäsittelyaineet. Suosittelemme
huolehtimaan työskentelyn aikana huolehdi hyvästä tuuletuksesta ja käyttämään
ihonsuojavoidetta.
Jätehuolto:

noin 100 ml/m²
noin 10 m²

Tärkeää huomata:
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 Jos eri lakkakerrosten väliin jää yli vuorokausi, on
aina suoritettava välihionta hiomaverkolla P100 tai
P120.

Jos mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin, vesistöön tai
maaperään. Tyhjät muoviastiat ovat kierrätettäviä. Pakkaukset joissa on nestemäistä
tuotejäämää, kuten myös yhteen kerätyt nestemäiset tuotejäämät, ovat erikoisjätettä.
Pakkaukset joissa on kuivunutta tuotetta ovat rakennusjätettä.
Tuotekortin ohjeet perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tutkimukseemme. Tämän
tuotekortin ohjeet ja suositukset on tehty ilman takuusitoumusta, koska työkohteiden
erilaiset olosuhteet, rakenteet ja käytetyt työtavat työmaalla ovat valvontamme
ulkopuolella. Työn laatu ja oikean tuotteen valinta riippuvat työntekijän omasta
kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää,
että tuote soveltuu kohteeseen, jossa sitä aiotaan käyttää sekä että käyttöolosuhteet
ovat kelvolliset. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni testialue tai ottaa
yhteys tekniseen tukeen. Huomioi pinnoitteiden valmistajan käyttöohjeet.
Tämä tuotekortti
www.pallmann.fi

korvaa

Tekninen tuki:
Petri Iso-Ilomäki
Puhelin +358 44 3700186
petri.iso-ilomaki@pallmann.fi
www.pallmann.fi
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