Home Maxi
VODNI LAK, KI ŽE VSEBUJE TRDILEC PRIMEREN ZA STANOVANJSKE POVRŠINE
HOME MAXI je vodni lak, ki ima v svoji sestavi že trdilec kateri izboljša vezavo in s tem zagotavlja
odlično odpornost na abrazijo. Lak je zelo odporen proti praskam in madežem. Enostaven za
uporabo. Enojno pakiranje.
Home Maxi je primeren za lakiranje notranjih stanovanjskih in srednje obremenjenih poslovnih
površin. Ko je lak suh je bolj transparenten in naredi rahlo topel izgled površine.
Home Maxi je na voljo v različicah: SIJAJ – POLSIJAJ – MAT- EXTRA MAT.

Premazi &
Lakiranje

Home Maxi

Tehnični podatki (20°C - 60% R.H.)

Certifikati

Navodila za uporabo
Zbrusite parket, da bi dobili gladko površino brez olja, maščob, voska in ostanka starih premazov.
Po potrebi nanesite fugirno mešanico na vodni osnovi IDROSTUCCO RS/30, ki se meša z lesnim
prahom ali z LEGASTUCCO RS/A na osnovi topil in zaključite cikel z brušenjem zrnatosti papirja
100-120, zatem površino dobro posesajte.
Lak Home Maxi je že pripravljen za uporabo. Pred uporabo lak dobro pretresite, vstavite filter in
prelijte v primerno posodo.
Enakomerno nanesite 1. sloj laka s pomočjo valjčka ali čopiča. Po 2 – 3h je možno nanesti 2.sloj
laka. V primeru brušenja 1.sloja je potrebno počakati 4 – 5 h in obrusiti z brusnim papirjem 180
ter zatem nanesti 2.sloj laka. Če je potreben 3.sloj laka je potrebno pred tem počakati 2 – 3 h
brez vmesnega brušenja.
1.Sloj laka Home Maxi se lahko nadomesti z 1K temeljem na vodni osnovi Idrofondo H2O za
naravni izgled ali Tone-Up za toplejši izgled. Na to zadostujeta še 2 sloja laka Home Maxi.
Prepričajte se, da so pogoji za lakiranje optimalni. V primeru visokih temperatur (>25°C) ali
nizke vlage v prostoru ter velikih površin za obdelavo se priporoča dodatek v lak (Rallenty
retardant do 5 %).
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Pri nanašanju z valjčkom priporočamo uporabo valjčkov s srednje dolgimi vlakni, saj se tako na
površino nanese optimalno količino laka.
Poleg uporabe valjčka in čopiča se lak lahko nanese tudi z brizganjem (razredčen 10 % z vodo)

Opombe
Občutljivo na zmrzal.
Ni primeren za zunanjo uporabo.
Ne mešajte laka Home Maxi z drugimi laki.
Ne nanašajte preko 2K temelja na bazi topil.
Lak ne polivajte direktno na tla. Uporabite ustrezno posodo.
Izogibajte se nanosu najprej po robovih prostora in kasneje ostale površine.
V času lakiranja se izogibajte izpostavljenosti direktnim sončnim žarkom in prepihu.
Med delom izklopite talno gretje.

Vzdrževanje
Za redno čiščenje priporočamo uporabo nevtralnega mila PARQUET CLEANER ali razkužila
SANIPARQUET; za vzdrževanje priporočamo loščilo PARQUET POLISHER.

Varnostni napotki
Proizvod je namenjen le za profesionalno uporabo. Strogo upoštevati navedbe na etiketah in
pred uporabo pregledati varnostne liste.

Odlaganje odpadkov

Certifikati

Neporabljen proizvod in prazno embalažo je potrebno odlagati v skladu z veljavno zakonodajo.

OPOZORILO:
Vse informacije, navedene v tem
tehničnem listu so informativne narave
in nas ne zavezujejo k odgovornosti.
Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov
upoštevate pogoje okolja ter materiale
za obdelavo.
REV-3: 07-01-2019. Ta tehnični list
nadomešča predhodno verzijo.
.

