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KKIIVVAA  BBEELLTTÉÉRRII  LLAAKKKK    

((KKIIVVAA  IINNTTEERRIIOORR  LLAACCQQUUEERR))  
  

 

                           
 

  
  

* nem sárgul 
* jó kopásálló 
* gyermekjátékokra is megfelel 
 
 

  
  
TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Vízhígítású, kevésbé kellemetlen szagú, nem sárguló akrilát lakk beltéri fa felületekre. 
Alkalmas festett felületek védő jellegű lakkozására is. Nem alkalmas padlók lakkozására. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Asztalok, székek, könyvespolcok, fa falburkolatok és mennyezetek, ajtók, játékok, stb. 
lakkozása. 
 
 
  
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
  
BBáázziissffeessttéékk::        EEPP  
Színek:    Tikkurila Beltéri Lakk színkártya szerint  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    ffééllfféénnyyeess  
ÉÉppííttőőaannyyaagg  oosszzttáállyyoozzááss::    MM11    
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      88--1144  mm22//ll//rréétteegg  

A valódi fedőképesség függ a festendő felület minőségétől, nedvszívó 
képességétől és a felhordás módjától.  

  
KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll  
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell,,  sszzüükksséégg  eesseettéénn,,  mmaaxx..  55%%--bbaann  
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  sszziivvaaccss,,  sszzóórrááss  

AA  KKiivvaa  BBeellttéérrii  LLaakkkk  ffeellhhoorrddáássáárraa  lleeggjjoobbbbaann  aa  ppoolliiéésszztteerr--  ééss  aa  nneeyylloonnsszzáállaass  
eeccsseetteekk  ffeelleellnneekk  mmeegg..  
            

SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      éérriinnttéésssszzáárraazz    ½½  óórraa  mmúúllvvaa,,  
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  22--33  óórraa  mmúúllvvaa  
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))  AA  tteelljjeess  sszzáárraazzssáággoott  ééss  kkiikkeemméénnyyeeddéésstt  kkbb..  22  hhéétt  aallaatttt  éérrii  

eell  aa  ffeellüülleett..  EEzz  aallaatttt  aazz  iiddőő  aallaatttt  lleehheettőőlleegg  kkeerrüülljjee  aa  nneehhéézz  
tteerrhheelléésstt,,  ééss  nnee  hheellyyeezzzzeenn  eell  ttáárrggyyaakkaatt  aa  ffeellüülleetteenn..  

  
MMoosshhaattóóssáágg::        jjóó  ((DDIINN  5533777788))  
KKéémmiiaaii  eelllleennáállllááss::      jjóó  ((IISSOO  22881122--11))  

TTűűrrii  aa  ttiisszzttííttóósszzeerreekkeett,,  aazz  eennyyhhee  oollddóósszzeerreekkeett,,  mmiinntt  ppll..  aa  
llaakkkkbbeennzziinntt..  AA  ffeellüülleettrree  ccssööppppeennőő  kkáávvéétt,,  tteeáátt,,  ssttbb..  
aazzoonnnnaall  ffööll  kkeellll  ttöörrööllnnii..  TTűűrrii  aa  nnöövvéénnyyii  ééss  áállllaattii  eerreeddeettűű  
zzssiirraaddéékkookkaatt..  
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SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      3322%%  
SSűűrrűűsséégg::        11,,00  kkgg//ll    ((IISSOO  22881111))  
TTáárroollááss::        FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      885544  66440044  
  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  ééss  aa  
ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  1100°°CC,,  aa  lleevveeggőő  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  
aallaatttt..  
  
11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Távolítsa el a felületről a port, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb szennyeződéseket és a 
laza, lepergő rétegeket. A kezeletlen fa felületeket nedvesítse be, hogy a laza rostok 
kiálljanak a felületből. Hagyja a felületet megszáradni, majd csiszolja le.  
 
A rossz állapotban lévő festékrétegeket teljes mértékben távolítsa el. A töréseket és 
repedéseket, szöglyukakat töltse föl, a felületi egyenletlenségeket egyenlítse ki a megfelelő 
Tikkurila töltőanyaggal. A javított és a fényes felületeket alaposan csiszolja le. 
 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt és közben is időnként, keverje el alaposan a lakkot. Hordjon fel két-három 
réteg Kiva Beltéri Lakkot a felület minőségétől és a kívánt színmélységtől függően. Fessen 
mindig szálirányban és kerülje az átfedéseket. A végső színhatás függ a lakkozott fa 
fajtájától, eredeti színétől és keménységétől. A kiválasztott fényfokozatot általában két réteg 
lakk felhordásával lehet elérni. 
 
Színezett lakk használata esetén javasolt egy különálló fadarabon próbalakkozást végezni. A 
kezelt felület végső színhatása függ a fa fajtájától, annak keménységi fokától és eredeti 
színétől, valamint a felhordott rétegek számától. Az első réteghez hígítsa a lakkot 20-30%-
ban vízzel. Általában véve a kívánt végeredményt két réteg felhordásával lehet elérni. 
Kezeljen egy-egy felületi egységet egyszerre, szünetek nélkül. Az egységes színhatás elérése 
érdekében fessen egyszerre egy felületi egységet a teljes hosszában. 
  
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat vízzel. 
A festőszerszámokra száradt lakkot mossa le Pensselipesu-val. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
A felhordástól számított egy hónapig ne tisztítsa a felületet. 
Egy hónap elteltével: Az elszennyeződött felületeket tisztítsa semleges (pH 6-8) tisztítószerrel 
(pl. mosogatószeres vízzel) egy törlőruhával, szivaccsal, vagy egy puha kefe segítségével. A 
tisztítás után ne hagyja a felületet nedvesen. 
Az erősen szennyezett felületeket tisztíthatja enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítószerrel, egy 
törlőruhával, vagy szivaccsal. Tisztítás után alaposan öblítse le a felületet tiszta vízzel. 
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FELÚJÍTÁS: 
A Kiva Beltéri Lakkal festett felületet Kiva Beltéri Lakkal, vagy hasonló vizes bázisú lakkal 
lehet felújítani. 
 
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/e, 130 g/l (2010).  
A termék kevesebb, mint 130 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..  TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  
BBiizzttoonnssáággii  aaddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  KKfftt--ttőőll..  
  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre 
kell szállítani. 
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu 
 
 
 


