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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. A gyártó 
fenntartja ahhoz való jogát, hogy a kiadott információt egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa. 

 

 
1(3) 

 

TAIKA GLOW – SÖTÉTBEN VILÁGÍTÓ LAKK 
(TAIKA GLOW)

 
 

 

 

* sötétben világít 

* világító hatás akár 6 órán át 

* a legjobban fehér/világos háttéren 

érvényesül  

 

 
TERMÉKTÍPUS: 
Vízhígítású speciális lakk, mely a sötétben világít. Világító hatása leginkább fehér vagy világos színű 
háttéren érvényesül. Mivel a lakk fény hatására töltődik fel, a megfelelő hatás eléréséért kellő mennyiségű 
fényhatásnak kell érnie a felületet. Világító hatása akár 6 órán tart. 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLET: 
Beltéri száraz helyiségek felületeinek speciális hatású festése. Megfelel falak, bútorok, padlók és 
lakkbevonattal védett használati tárgyak festésére. A jóváhagyott kijárati jelző-jelöléseken felül útirány 
jelzések jelölésére is alkalmas.  

 
 

MŰSZAKI ADATOK: 
 
Színek:  áttetsző, enyhén sárgás. Sötétben zöldes fénnyel világít. 
Fényességi fokozat:   matt 
Építőanyag káros anyag  M1 
kibocsátási minősítés 
Fedőképesség:   8-12 m2/liter, a felhordási technológiától függően 
 
Kiszerelések:   1/3 l és 1 l 
Hígítás:    vízzel 
Felhordási mód: rövidszőrű henger, ecset, tamponálás vagy szórás 
 (hagyományos szórásnál: fúvókaméret: 1.4-1.8 mm, hígítás: 0-5%) 

 
Száradási idők:   átfesthető kb. 6 óra múlva 

(23°C-on és 50% relatív   
páratartalom mellett)   

 
Hőtűrés:    +85oC (ISO 4211-3) 
Nedves dörzsállóság:  SFS-EN 13300 I. osztály, ISO 11998 
Szárazanyag-tartalom:  kb. 19% 
Sűrűség:    kb. 1,1 kg/l, ISO 2811 
Tárolás:  Fagytól védendő. 

Termékkód: 0053210 
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FELHASZNÁLÁS: 
 
FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta, a levegő hőmérséklete legalább 

+10°C és relatív páratartalma 30-70% között. 
 
1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE: 
Festetlen felületek: 
Távolítsa el a felületről a port és egyéb szennyeződéseket.  A repedéseket, szögek helyét töltse ki a 
megfelelő Tikkurila töltőanyaggal, majd száradás után csiszolja meg a felületet. Távolítsa el a csiszoláskor 
keletkezett port. 
 
Korábban festett felületek: 
Tisztítsa le a korábban festett felületeket Maalipesu tisztítószerrel, a használati utasítások betartása mellett. 
Öblítse le a felületet, majd hagyja megszáradni. Távolítsa el a laza, lepergő festéket. A kemény, fényes 
felületeket csiszolja mattra, majd portalanítsa. Töltse ki a repedéseket, egyenetlenségeket a megfelelő 
töltőanyaggal, majd száradás után csiszolja le a felületet és távolítsa el a keletkezett port. 

 
2) ALAPOZÁS: 
A termék fehér vagy világos színű Tikkurila alapozó vagy fedőfestékkel kezelt felületre hordható fel. A Taika 
Glow világító lakk a legtöbb általános festéktípussal kompatibilis. 
 
3) FELHORDÁS: 
Használat előtt keverje fel alaposan a terméket. Hordja fel a lakkot bőségesen sima felületek 

kialakítására alkalmas rövidszőrű hengerrel, ecsettel vagy tamponálással. Törekedjen a termék 
egyenletes felhordására és a lehető legsimább felületet létrehozására. Amennyiben festőszalagot 

használ, távolítsa azt el a felhordás után azonnal. A világító hatás intenzitását két vagy több réteg lakk 

felhordásával fokozhatja. A Taika Glow világító lakkal kezelt felületek védelmét pl. Parketti-Ässä 
Padlólakk vagy Kiva Bútorlakk felhordásával biztosíthatja. 

Figyelem! Ellenőrizze sötétben a világító hatást. Hordjon fel elegendő mennyiségű terméket a felületre, 
így nem maradnak rajta látható felhordási nyomok.  

 
FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA: 
Törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat vízzel és szappannal. A már félig 
megkeményedett terméket Tikkurila Szerszámtisztító folyadékkal távolíthatja el. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
Normál körülmények között a lakk a teljes kikeményedést és tartósságot kb. egy hónap alatt éri el, ezért 
ez alatt az időszak alatt kerülje annak tisztítását. 
Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet semleges (pH 6-8) mosogatószerrel és vízzel, puha törlőruhát 
használva. Tisztítás után azonnal mossa le vízzel, majd szárítsa meg a felületet. 
Felújításnál vegye figyelembe a „Felület előkészítése” bekezdésben leírt utasításokat. A világító lakk két 
rétegben felhordott, vízhígítású festékkel takarható le. 

 
ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLET (VOC) TARTALOM: 
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/l, 200 g/l (2010) 
A termék max. 200 g/l VOC-t tartalmaz. 
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3 (2H). Allergiás reakciót válthat ki. Viseljen megfelelő védőkesztyűt.  
További információt lásd a biztonsági adatlapon. Biztonsági adatlap igényelhető a Dejmark 
Kft-től. 

 
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS: 
A száraz, kiüresedett kannák a helyi előírásoknak megfelelően újrahasznosíthatók vagy 
ártalmatlaníthatók. A folyékony hulladékot veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani. 
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  FORGALMAZZA: 
DEJMARK 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@dejmark.com, www.dejmark.hu 


