
Kõrgläikega veepõhine lakk
 - Sobivus paljudele aluspindadele
 - Kiireltkuivav

Toote omadused  Veepõhine vetthülgav lakk kasutamiseks sisetööl puit-, betoon-, krohv- ja tellispindadel. 
Lakki  sobib kasutada ka bituumeni ja teiste värvust muutvate õlibaasiliste toodete isoleeri-
miseks, samuti puitpinnal oksakohtade lakkimiseks.

Kasutamine  Sõltuvalt kasutuskohast ja –otstarbest võib toodet kasutada kas lahjendatult või lahjenda-
mata kujul:

  •  Tellis-, betoon- ja puitpindade lakkimiseks kasutada Professional Binderlack’i ja puhta 
vee segu vahekorras 1:1; lakk kanda pinnale 1-2 kihis,

  •  Tolmu sidumiseks mineraalpinnal kasutada Professional Binderlack’i ja puhta vee segu 
vahekorras kuni 1:3 ; lakk kanda pinnale 1-2 kihis,

  •  Professional Binderlack’i ja vee segu vahekorras 1:3 võib kasutada siduva lakina enne 
pahteldatud pindade tapetseerimist. 

Soovitused värvimiseks  Enne kasutamist toodet hoolikalt segada. Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja 
värvi kuivamise ajal +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 
65%). 

PROFESSIONAL 
BINDERLACK

Seina- ja laevärvid

6-10 m²/l

10-25°C

2 h

LÄIKIV



professional.sadolin.ee

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, il-
mastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust 
kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda 
toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

Tehnilised andmed

Kasutuskoht sisetööd

Sideaine akrüül-kopolümeerlateks

Läige (Gardner, 60°) läikiv 90

Katvus 6-10 m2/l

Kuivamisaeg (23ºC, RH 50%) puutekuiv 1 tunni pärast, ülelakitav 2 tunni pärast

Vedeldi vesi

Töövahendid pintsel, rull, pihusti

Töövahendite puhastamine vesi

Hoidmine hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5ºC)

Pakend 10 L
 

Tööohutus  Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivita-
matult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
Ohutuskaart kättesaadav professionaalsele kasutajale viimase palvel.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus  Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne 
värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada 
kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja  Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi

Esindaja  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Seina- ja laevärvid




