GALANT
Paneļu laka koka virsmām iekšdarbos
Galant ir ūdensbāzes, mazgājama, stingra caurspīdīga laka, kuras pamatā ir akrila sveķi, piemērota lietošanai iekšdarbos uz
koksnes. Piemēram, koka paneļu apstrādei - iekštelpās griestiem un sienām. Uzklājams gan uz jaunām, gan agrāk
apstrādātām koksnēm. Var apstrādāt arī mēbeļu un koka paneļus ar vidēji augstām prasībām attiecībā uz virsmas izturību.
Galant sniedz virsmai augstu kvalitātes krāsojumu un stingru virsmas pārklājumu. Krāsa īslaicīgu periodu var panest
sadzīves ķīmīju, spirtu, taukus uc. Tā saglabā koka dabisko izskatu un veido pusmatētu pārklājumu.
Galant tiek ražota Zviedrijā un tonējama Colorex Mix tonēšanas sistēmā.

Pirms krāsošanas:
• Vienmēr izlasiet instrukciju, kas norādīta uz produkta etiķetes. Ir svarīgi izvēlēties piemērotus darba instrumentus un

rūpīgi veikt virsmas sagatvošu pirms krāsošanas darbiem.
• Virsmai ir jābūt tīrai, lai veidotos laba saķere. Tai pirms krāsošanas ir jābūt sausai un bez putekļiem. Nomazgājiet,
noskalojiet un ļaujiet tai nožūt. Glancētas virsmas ir nepieciešams noslīpētas matētas; neapstrādātu koksni viegli
jānoslīpē, lai atbrīvotos no koka graudiem un pēc tam kārtīgi jānotīra.
• Krāsu pirms krāsošanas kārtīgi samaisīt
• Ievērojiet piemērotu darba temperatūru. Gaisa un virsmas temp. nevar būt zemāka par + 5°C.
• Augsts mitrums pagarinās žāvēšanas laiku.
• Pirms krāsošanas uzsākšanas, pareizi aizsargājiet grīdu un mēbeles.

Krāsošana
•
•
•
•

Laka ir gatava lietošanai. Uzklāj ar otu vai piemērotu krāsas rullīti. Nedaudz atšķaidot ar ūdeni, to var arī uzklāt, izsmidzinot.
Ieteicams ir vismaz 2 slāņi, atkarībā no virsmas veida.
Starp slāņiem virsmu noslīpējiet nedaudz matētu.
Kad tiek uzklāts tonēts Galant, vispirms jāuzklāj tonētais slānis un bezkrāsains Galant kā virskārtu.

Pēc krāsošanas
• Pirms tīrīšanas noskalojiet darbarīkus ar ūdeni un ar maigu tīrīšanas šķidrumu rūpīgi noslaukiet darba instrumentus.
• Pēc lietošanas rūpīgi noslēdziet krāsas iepakojumu un noturiet to bērniem nepieejamā vietā.
• Šķidrās atliekas nedrīkst izliet kanalizācijā, bet tās jāutilizē speciāli tam paredzētatās vietās.

Tīrīšana
• Lai notīrītu virsmu, izmantojiet mitru lupatu un, iespējams, nedaudz tīrīšanas šķidrumu. Nekad nelietojiet spirta bāzes
škidrumus uz krāsotas vai lakotas virsmas.
Tehniskā informācija
Pielietošana
Saistviela
Spīdums
VOC-Category
Darbarīku tīrīšana

Iekšdarbiem
Stirols akrils
15(pusmatēts)
(Cat A/e): 130 g/l (2010)
Ūdens

Mazgāšanas izturība
Ugunsdrošība
Uzglabāšanas laiks
Min. darba temp.
Patēriņš

> 5 000 cikli
Uguns drošs
2 gadi, neatvērtā tarā, sargāt no sala
Min. +5°C
8–12 m2/L.

Atšķaidīšana
Žūšanas laiks

Ūdens
Pēc 30 min var pieskarties
12–24h var pārkrāsot
48h pilnībā nožuvis

Uzklāšana
Iepakojums

Ota, rullītis un (atšķaidot) izsmidzināšana
1L, 2.5L un 10L
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