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 SolvSeal LT Export Extra – 1-komponenta elastīga laka 
Atbilst DIN 18032 standartiem 

 

Apraksts: SolvSeal LT Export Extra ir 1-komponenta, universāla laka uz augstas kvalitātes modificētu dabīgo eļļu bāzes, ar ļoti plašu pielietojumu. 
Laka satur šķīdinātājus un to saistvielas sastāv no augu izejvielām. LT Export Extra ir piemērota lielākai daļai parketa un cietkoksnes grīdām, pat 
problemātiskām grīdām, tādām kā šķautņu plāksnīšu parkets, koka bruģis bez sānu piesūcināšanas, dēļi, apsildāmajām grīdām, kā arī uz peldošām 
sporta grīdām. Lakas pretslīdes koeficients atbilst DIN 18032. Produktam ir pretslīdes īpašības un samazināts sānu malu salīmēšanās efekts.  
 

Sertifikāti, atļaujas: Giscode: KH1  
 

Spīdums: Pieejama pusmatēta un spīdīga laka.  
 

Uzmanību! Ar produktu piesūcinātās lupatas, filčus un citus instrumentus jāievieto slēgtā traukā. Eļļas un vaski, savienojumā ar slīpējuma putekļiem, 
audumu un tamlīdzīgiem materiāliem var pašaizdegties, tiem jābūt saslapinātiem ūdenī un ievietotiem slēgtā spainī, respektīvi, no tiem ir jāatbrīvojas 
saskaņā ar uguns aizsardzības noteikumiem. Produkts pats no sevis nevar pašaizdegties. Lūgums ievērot Berger-Seidle tehnisko informācijas lapu Nr. 
17! Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības 
noteikumus. Produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
 

Lietošana: Laka ir klājama 3 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Starp kārtām veiktais starpslīpējums nodrošinās nevainojamu optisko skatu. Ja ir pārsniegts 
15-18 h žūšanas laiks, ir ieteicams veikt starpslīpējumu, lai garantētu perfektu nākošās lakas kārtas pielipšanu. Produkts ir gatavs lietošanai, taču, ja ir 
nepieciešams, šķīdināšanai izmantojiet Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. Mīkstiem koku veidiem, tādiem kā egle un priede, ir tendence sveķot, 
kas izraisa žūšanas aizkavēšanos, respektīvi, tiek ietekmēts un bojāts arī vizuālais izskats. Šādos gadījumos, mēs iesakām izmantot SolvSeal 
UniQuickPrimer. SolvSeal FK-Gelb arī var tikt kombinēts ar LT Export Extra laku. Šīs kategorijas produkti satur šķīdinātājus, kas viegli šķīdina vaska 
paliekas porās un šķirbās. Tas savukārt, ja virsma pirms tam tika vaskota, var novest pie žūšanas laika palielināšanās, matētu pleķu rašanos un sliktu 
saķeri starp lakas kārtām (līdz pat pilnīgai atslāņošanai). Tādos gadījumos vajadzētu izvēlēties citu laku vai izmantot SolvSeal UniQuickPrimer, ja 
grīdai būs vidēja slodze. 
 

Žūšana: Normālā klimatā 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma pa virsmu var uzmanīgi staigāt pēc apmēram 48 h. Grīdām, iepriekš apstrādātām ar 
vasku, var ievērojami palielināties žūšanas laiks. Šādā gadījumā, neklāt nākamo lakas kārtu pirms iepriekšējā nav pilnībā nožuvusi. Pie nepietiekamas 
ventilācijas, zemas temperatūras, augsta mitruma vai biezas kārtas, žūšanas laiks var ievērojami palielināties. Pēc pēdējās lakas kārtas uzklāšanas uz 
virsmas neklāt paklājus un kopšanas līdzekļus vēl 8-14 dienas. Pirmās divas nedēļas pēc virsmas nolakošanas nodrošināt labu ventilāciju. 
 

Patēriņš: Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: viena lakas kārta ar rullīti vai otu, apmēram, 100 ml uz 1 m², respektīvi 10 m² ar 1 litru. 
 

Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 18 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un 
uzglabāts vēsā un sausā vietā.  
 

Iepakojums: 1 l, 10 l.  
 

Kā pielikumu šim produktam, mēs piedāvājam specializētu un saskaņotu marķējošo krāsu SolvSeal KH-Spielfeldmarkierungsfarbe sporta laukumu un 
līniju iezīmēšanai. Lūdzam iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju.  
 

Papildus informācija: Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; 
“Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.    
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