
SC TIFEL SRL FISA TEHNICA

LAC DE PARCHET “TIFEL” DILUABIL CU APĂ
-lucios, mat

PREZENTARE

Lacul de parchet este un produs pe bază de răşini acrilice şi poliuretanice, cu calităţi deosebite de luciu,
etalare, duritate, elasticitate, rezistentă la apă.

Se uitilizează pentru finisarea parodoselelor de parchet, duşumelelor sau altor obiecte din lemn.

DATE TEHNICE

Aspect produs        lichid omogen alb lăptos
Timp de scurgere
Ø 8mm,la 20ºC,sec, minim 15
Conţinut în substanţe
nevolatile%, minim 36
Conţinut în substanţe 
volatile(apă)%, maxim 64
Aspect peliculă          lucios transparent sau mat
Uscare la 20ºC
tip E, ore 12
Duritatea Persoz, sec., minim 180
Stabilitate la apă bună

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pregătirea suprafeţei de lemn (parchet, duşumele, etc.) are o influenţă în realizarea capacităţii de
protecţie a lacului precum şi a formării unei peliculei de calitate.

Petele de ulei, grăsimi sau altă contaminare se îndepărtează printr-o metodă verificată de curăţire, apoi
suprefeţele se raşchetează şi se desprăfuiesc.

În cazul aplicării pe suprafeţe paluxate acestea se şlefuiesc şi se desprăfuiesc.

APLICARE

Lacul se aplică prin pensulare sau trafalet. După aplicarea primului strat suprafaţa se lasă să se usuce
timp de minim 2 ore, apoi se şlefuieşte cu hârtie abrazivă, se desprăfuieşte şi se aplică stratul următor de lac.

Se recomandă aplicarea a 3 straturi. Între straturile 2-3 nu este obligatorie şlefuirea.
Suprafaţa se va da în exploatare după minim 24 ore de la aplicarea ultimului strat. Nu se recomandă

acoperirea suprafeţelor in primele 7 zile de la aplicare.
Consumul specific: 1 kg de lac acoperă o suprafaţă de 6-7 m², la 1 strat, în funcţie de natura lemnului.
Lacul nu se diluează , se aplică ca atare.
Materialele de lucru (ustensilele) se curăţă prin spălare cu apă.

LIVRARE

Lacul de parchet se livrează în ambalaje tip găleată din material plastic de 2,4,8,16 kg.

DEPOZITARE, TRANSPORT

Lacul de parchet TIFEL se depozitează în spaţii închise, acoperite, la temperatura de peste 0°C.
Transportul se face cu mijloace de taransport acoperite, la temperatura de peste 0ºC.

ATENŢIE: Sub temperatura de 0ºC, produsul îngeaţăşi devine neaplicabil.

TERMEN DE VALABILITATE:
Termenul de valabilitate este de 6 luni în ambalaj original închis, în condiţiile de depozitare prevăzute.
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