
PROFESSIONAL 
BINDERLACK

Produkta īpašības  Ūdenī šķīstoša hidrofoba laka koka, betona, apmetuma un ķieģeļu virsmām, veicot iekšdarbus. 
Laka ir piemērota arī bitumena un citu uz eļļas bāzes veidotu un krāsas izmaiņām pakļautu pro-
duktu izolācijai, kā arī koka virsmām zaru vietu lakošanai.

Lietošana  Atkarībā no lietošanas vietas un mērķa produktu var lietot atšķaidītā vai neatšķaidītā veidā:

  •  ķieģeļu, betona un koka virsmu lakošanai lietojams «Professional Binderlack» un tīra ūdens 
maisījums attiecībā 1:1; uz virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas lakas, 

  •   minerālvirsmas putekļu sasaistīšanai lietojams «Professional Binderlack» un tīra ūdens maisī-
jums attiecībā 1:3; uz virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas lakas, 

  •   lakas «Professional Binderlack» un ūdens maisījumu attiecībā 1:3 var izmantot par saistošu 
laku pirms tapešu līmēšanas pie špaktelētas virsmas.

Lakošanas ieteikumi  Pirms lietošanas produkts rūpīgi jāsamaisa. Lakošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas tempe-
ratūrai jābūt: +10…+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 
65%). 

Ūdenī šķīstoša laka ar augstu 
spīduma pakāpi:
 - Laka ir piemērota daudzām pamatvirsmām
 - Ātri žūst

Krāsas sienām un griestiem

6-10 m²/l

10-25°C

2 h

SPĪDĪGA



professional.sadolin.lv

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto 
informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radu-
šies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produk-
ta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Tehniskie dati

Pielietojums iekšdarbi

Saistviela akrila kopolimēra latekss

Spīduma pakāpe (Gardner, 60°) spīdīga 90

Patēriņš 6-10 m²/l

Žūšanas laiks (23 °C, RH 50%) putekļneuzņēmīga pēc 1 stundas, var krāsot pēc 2 stundām

Atšķaidītājs ūdens

Darbarīki ota, veltnītis, smidzinātājs

Darbarīku tīrīšana ūdens

Glabāšana glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C)

Iepakojums 10 l
 

Darba drošība  Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrā-
dīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma 
tiek izsniegta darba drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un 
atkritumu apsaimniekošana

  Pēc darba cieši noslēgt lakas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko laku. Aizliegts izliet 
kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās lakas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un 
tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs:  «Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija

Pārstāvis:  SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: 6 751 7018 
info.lv@akzonobel.com
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