
 

 

 
TERMÉKLEÍRÁS 

2018.06.28. 

 

A fönti információ, ami laboratóriumi teszteken és kivitelezési tapasztalatokon alapul, a termékleíráson jelzett időpontban vált 
hatályossá. A termék minőségét operációs rendszerünk garantálja, ami az ISO 9001-es és az ISO 14001–es szabványok 
követelményeire épül. Gyártó cégként nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, ami az utasításoknak nem megfelelő 
felhordásból, vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. 

 

PARKETTI ÄSSÄ 50 – PADLÓLAKK 

GYORSAN SZÁRADÓ LAKK 

 
 

 

* környezetbarát receptúra 
* csiszolt beltéri fafelületek alapozó-, fedő- és 

felújító lakkozására 
* korábban festett fapadlók felújító lakkozására 

  

TERMÉKTÍPUS:  

Vízhígítású poliuretán-akrilát padlólakk beltéri felületekre. 
  

ALKALMAZÁSI TERÜLET: 
Parketták és deszkapadlók, valamint enyhe mechanikai és vegyi igénybevételnek kitett beltéri fa 
felületek lakkozása. Alkalmas csiszolt beltéri fafelületek alapozó-, fedő- és felújító lakkozására. 
Alkalmas korábban festett fapadlók felújító lakkozására. Festés előtt végezzen tesztfestést kis felületen. 
 
MŰSZAKI ADATOK: 
 
Színek: Nem színezhető. 
  
Fényességi fokozat: Félfényes 
  
Fedőképesség: Ecset: 7 – 10 m2/l/réteg. Henger: 8 – 10 m2/l/réteg. Filc spatula: 10 

– 12 m2/l/réteg. Acél spatula: 20 – 25 m2/l/réteg 
 A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó képességétől és a 

felhordás módjától. 

Kiszerelések: 1 l; 5 l; 10 l 
  
Felhordási mód: Félmatt és félfényes változatok: spatula, ecset vagy rövidszőrű 

henger. 
  
Száradási idők: 
(23oC-on és 50%-os relatív 
páratartalom mellett) 
 

A rétegek közötti száradási időt lást a felhordási utasításoknál. 
Használatba vehető az utolsó réteg felhordása után 12 órával. 
Az első két hétben kerülje a felület intenzív terhelését.  Az első hét 
alatt ne helyezzen olyan tárgyakat (pl. szőnyeget) a padlóra, 
amelyek gátolhatják a teljes száradást. 
 

Szárazanyag-tartalom (%): kb. 30 
  
Sűrűség: 
 

1,0 kg/l (ISO 2811) 

Kémiai ellenállás: Tűri pl. a lakkbenzinnel való letörlést, de nem tűri a 
hígítókat. 
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Moshatóság: Jó, általános tisztítószerekkel mosható (SFS 3755) 
  
Tárolás: Fagytól védendő. 
FELHASZNÁLÁS:  
FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz és tiszta, portól, zsíros, olajos és 
egyéb szennyeződésektől mentes. A levegő és a festendő felület hőmérséklete legyen legalább +15°C, 
a levegő relatív páratartalma pedig 30 - 80% között. 
Szükség esetén a termék vízzel hígítható. 
  
 FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 
Csiszolja meg a felületet szálhosszanti irányban (100-as vagy 120-as csiszolópapírral). Távolítsa el a 
csiszoláskor keletkezett port. 
 
ALAPOZÓ LAKKOZÁS: 
Csiszolt, kezeletlen fafelületek: 
Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Öntse a lakkot a padlóra, majd 
terítse el a felületen szálhosszanti irányban haladva, rozsdamentes acél lehúzóval. Hagyjon kb. 1 órányi 
száradási időt, majd ezt követően, szükség esetén csiszolja mattra a felületet (150-es csiszolópapír 
használata javasolt). Óvatosan porszívózza fel a keletkezett port. Hordjon fel további 1-2 réteg 
padlólakkot. Két réteg között hagyjon 30-60 percnyi száradási időt.  
 
Iparilag kezelt fapadlók vagy korábban festett/lakkozott fapadlók: 
Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Távolítsa el a padlóról a zsíros, 
olajos, viaszos és egyéb szennyeződéseket. Az erősen megviselt állapotú fafelületeket csiszolja le a 
csupasz fáig, majd hordja fel a lakkot kezeletlen fafelületek lakkozására vonatkozó utasítások szerint. 
Csiszolja a felületet mattra csiszológéppel (120-as vagy 150-es csiszolópapír használata javasolt). 
Óvatosan porszívózza fel a keletkezett port, majd törölje át a felületet nedves, szöszmentes, puha 
törlőkendővel. Korábban festett/lakkozott felületek esetén végezzen minden esetben tesztlakkozást kis 
felületen. Hordja fel a Parketti-Ässä Padlólakkot 2-3 rétegben (flotex vagy mohair spatula használata 
esetén) vagy 1-2 rétegben (henger használata esetén). 
Figyelem! A fényes lakk felhordása esetén henger használata nem javasolt!  
Felhordás előtt végezzen próbalakkozást a felület egy kis részén, hogy meggyőződhessen a lakk 
megfelelőségéről az adott felületen. 
 
Egyenetlen fapadlók: 
Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Egyenetlen fapadlók lakkozására 
leginkább ecsettel való felhordás javasolt. Hordjon fel egy első vékony réteg lakkot, majd hagyjon 
legalább 1 óra száradási időt. Végezze a felhordást lemezenként, szálirányban. 
Hordja fel a lakkot egyenletesen és kerülje a körkörös, dörzsölő mozdulatokat. Csiszolja meg a 
felületet, majd távolítsa el a keletkezett port. Hordja fel a második réteg lakkot, majd hagyjon kb. 3 
órányi száradási időt. A harmadik réteget hordja fel vastagon. 
Miután az alapozó lakk megszáradt, hordjon fel 2-3 réteg fedőlakkot flotex-szel, vagy mohair 
spatulával. Felhordás előtt és közben is időnként keverje el a lakkot. 
 
FEDŐLAKKOZÁS 
Alapozó lakkozás csiszolt fapadlókon: 
Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Öntse a lakkot a padlóra, majd 
terítse el a felületen szálhosszanti irányban haladva, rozsdamentes acél lehúzóval. Hagyjon kb. 1 órányi 
száradási időt, majd ezt követően, szükség esetén csiszolja mattra a felületet (150-es csiszolópapír 
használata javasolt). Óvatosan porszívózza fel a keletkezett port. Hordjon fel további 1-2 réteg 
padlólakkot. Két réteg között hagyjon 30-60 percnyi száradási időt. 
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Fedőlakkozás pácolt vagy lakkozott fapadlókon: 
Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Flotex vagy mohair spatula 
esetén hordja fel a padlólakkot 2-3 rétegben, henger használata esetén pedig 1-2 rétegben. 
 
Felújító lakkozás: Gyárilag lakkozott vagy korábban lakkozott/festett parketta és fapadlók: 
Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Tisztítsa meg a fafelületet minden 
zsíros, olajos, viaszos és egyéb szennyeződésektől. Az erősen kopott felületeket csiszolja vissza a 
csupasz fáig, majd végezze a felhordást a fent említett utasítások alapján. Csiszolja a felületet mattra 
padlócsiszolóval (1-2 vagy 120-as csiszolópapír használata javasolt). Óvatosan porszívózza fel a 
keletkezett port, majd törölje át a felületet nedves, szöszmentes, puha törlőkendővel. Lakkozás előtt 
végezzen tesztfestést kis felületen. Flotex vagy mohair spatula esetén hordja fel a padlólakkot 2-3 
rétegben, henger használata esetén pedig 1-2 rétegben. 
 
Egyenetlen padlók: 
Felhordás előtt és időnként festés alatt, keverje fel alaposan a lakkot. Hordja fel a Parketti-Ässä 
Padlólakkot ecsettel. Elsőként hordjon fel egy vékony réteg lakkot, majd hagyjon 1 órányi száradási 
időt. Haladjon pár lemezzel egyszerre, szálhosszanti irányban való felhordással. Végezze a felhordást 
lassan, óvatosan, és kerülje a körkörös, dörzsölő mozdulatokat. Csiszolja meg a felületet, majd távolítsa 
el a keletkezett port. Hordjon fel egy második réteg lakkot, majd hagyjon kb. 3 óra száradási időt. A 
harmadik réteget hordja fel vastagon. 
 
 
FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA: 
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat vízzel. A kissé 
beszáradt festék eltávolítása Pensselipesu tisztítószerrel javasolt. 
  
FELÜLET KARBANTARTÁSA: 
A kezelt felületek kb. 1 héttel a felhordást követően érik el a végső kikeményedést és tartósságot. 
Ebben az időszakban kezelje óvatosan a felületet. 
Tisztítás szükségessége esetén használjon puha kefét, nedves törlőkendőt vagy felmosót. A 
szennyezett felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószer vizes oldatával. 
  
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS (EC 1272/2008): 
Gyermekek kezébe nem kerülhet. A terméket ne öntse lefolyókba, vízrendszerekbe vagy a talajra.  
EC 1272/2008: Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont (BIT). Allergiás reakciót válthat ki. Felhordás 
alatt viseljen védőkesztyűt. 
További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.  
 
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS: 
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell 
szállítani. 
 
 
 
 
FORGALMAZZA: 
DEJMARK Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070 
info.hu@dejmarkgroup.com, www.dejmark.hu 
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