
PROFESSIONAL 
BINDERLACK

Gaminio savybės  Vandeninis hidrofobinis lakas mediniams, betoniniams, tinkuotiems ir plytiniams patalpų pavir-
šiams. Tinka bitumui ir kitiems spalvą keičiantiems aliejingiems gaminiams izoliuoti, taip pat me-
dinių paviršių šakų vietoms lakuoti.  

Naudojimas  Atsižvelgiant į gaminio naudojimo vietą ir tikslą, jį galima naudoti skiestą arba neskiestą:

  •   plytinius, betoninius ir medinius paviršius lakuokite lako „Professional Binderlack“ ir švaraus 
vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:1; lakuokite 1–2 sluoksniais,

  •  dulkėms surišti mineralinius paviršius lakuokite lako „Professional Binderlack“ ir švaraus van-
dens mišiniu, paruoštu santykiu iki 1:3; lakuokite 1–2 sluoksniais,

  •  „Professional Binderlack“ ir vandens mišinį, paruoštą santykiu 1:3, galima naudoti kaip riša-
mąjį laką prieš tapetuojant glaistytą paviršių. 

Darbo rekomendacijos  Prieš naudodami gaminį gerai išmaišykite. Oro ir paviršiaus temperatūra apdorojant paviršių ir jam 
džiūstant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), sant. oro drėgnis – 40…80 % (reko-
menduojama 65 %).

Itin blizgus vandeninis lakas
 - Tinka įvairiems paviršiams
 - Greitai džiūsta

Sienų ir lubų dažai

6-10 m²/l

10-25°C

2 h

 BLIZGUS



professional.sadolin.lt

Gaminio apraše pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis, todėl praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų 
gali šiek tiek skirtis.  Pateikta informacija yra skirta padėti pasirinkti gaminius ir darbo būdus.  Atstovas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jei gami-
nys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės atstovo. Pasiliekame teisę keisti pateiktus duomenis be iš-
ankstinio pranešimo.

Techniniai duomenys

Paskirtis vidaus darbams

Rišiklis akrilo kopolimero lateksas

Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°) 90 blizgus

Sąnaudos 6–10 m2/l

Džiūvimo laikas (23 ºC, sant. drėgn. 50%) sausas liečiant po 1 val., galima lakuoti kitą sluoksnį po 2 val.

Skiediklis vanduo

Darbo įrankiai teptukas, volelis, purkštuvas

Įrankių valymas vanduo

Laikymas uždarytoje pakuotėje, sausoje vėsioje vietoje (virš +5 ºC)

Pakuotė 10 L

Darbo sauga  Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba 
etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Profesionaliems naudotojams saugos duomenų la-
pas pateikiamas pareikalavus.

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas  Baigę darbą, gerai uždarykite gaminio indą. Prieš plaudami darbo įrankius, pašalinkite nuo jų gami-
nio likučius. Neišpilkite gaminio į kanalizaciją ir vandens telkinius. Skystus likučius reikia išvežti į 
pavojingų medžiagų surinkimo punktą; atiduoti perdirbti galima tik visiškai ištuštintą tarą.

Gamintojas  „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija 

Atstovas   UAB „Akzo Nobel Baltics“, Ukmergės g. 223, 07156 Vilnius, Lietuva
tel. (+370) 5265 3760, info.lt@akzonobel.com

Sienų ir lubų dažai


