
CELCO PARQUET

5-6 h

10-13
m²/l

15-25°C

MATĒTA

SPĪDĪGA

Produkta īpašības  Ūdenī šķīstoša grīdas laka, ko raksturo laba nodilumizturība. Produkts viegli klā
jas uz vir smas un labi izlīdzinās. Lakotā virsma ir izturīga pret skrāpējumiem, kā 
arī pret ūdens un sadzīves ķīmijas iedarbību. Laika gaitā lakotā virsma nedzeltē. 
Produkts ir pieejams ar divām spīduma pakāpēm – matēts un spīdīgs.

Pielietojums  Produkts ir paredzēts koka un parketa grīdas lakošanai dzīvojamās telpās, priekš
namos, gaiteņos, birojos, kā arī sabiedriskās telpās.

Pamatvirsma  Produkts ir piemērots jauna un iepriekš lakota vairogu, dēlīšu parketa un gabal
parketa, kā arī dēļu grīdas lakošanai.

Vir smas sagatavošana  Pamatvirsmai jābūt attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem,vaska un pulēša
nas līdzekļiem. Jāraugās, lai visos darba posmos virsma būtu sausa, koksnes 
mitrumsaturam jābūt mazākam par 18%. 

  No iepriekš lakotas koka grīdas jānoņem atlupusī laka, pēc tam virsma jānoslīpē, 
līdz tā ir gluda. Lai iegūtu gludu virsmu bez redzamām pārejām, ieteicams no vir
smas noņemt visu veco laku. Strādājot ar mašīnu, sākotnējā vir smas slīpēšana 
jāveic ar rupjgraudainu smilšpapīru un lielu spiedienu, nākamā slīpēšana – ar 
smalkgraudainu smilšpapīru (120.150.) un pēc iespējas vājāku rullīša spiedienu. 
Ja uz grīdas esošā laka ir labā stāvoklī, tā nav jānoņem: lai panāktu labāku adhē
ziju, tā viegli jānoslīpē ar smilšpapīru. Koka virsmā esošie caurumi un spraugas 
(ne spraugas starp dēļiem!) jāpiepilda ar piemērota toņa parketa tepi, pēc tam 
špaktelētās vietas jānoslīpē, līdz iegūst gludu virsmu.

  Pirms lakošanas grīda rūpīgi jāattīra ar putekļu sūcēju un mitru lupatu. Putekļi 
jānoņem arī no līstēm, palodzēm un radiatoriem.

Lakošana  Virsma jānolako, uzklājot uz tās 23 kārtas “Celco Parquet”, pirms katras nāka
mās kārtas uzklāšanas nogaidot vismaz 5 stundas. Vienā diennaktī uz vir smas 
jāuzklāj maksimāli 2 kārtas. Vajadzības gadījumā pirms katras kārtas uzklāšanas 
virsma viegli jānoslīpē. 

  Laka ir gatava lietošanai. Pirmajai kārtai var pievienot tīru ūdeni līdz 10% apmērā 
no lakas tilpuma, taču nākamām kārtām uz vir smas jāklāj neatšķaidīts produkts. 
Laka klājama uz vir smas koksnes šķiedru virzienā.

  Vienas divu dienu laikā laka kļūst izturīga pret vieglu slodzi, taču galīgā nodilumiz
turība tiek iegūta ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā. Smagus priekšmetus un paklājus uz 
grīdas var likt tikai tad, kad ir pagājusi viena nedēļu pēc vir smas lakošanas. 

Vir smas tīrīšana  Netīras vir smas tīrīšanai lietojams tīrs ūdens un vajadzības gadījumā neitrāli vai 
vāji sārmaini (pH 6–8) tīrīšanas līdzekļi. Neizmantot stipri sārmainus tīrīšanas lī
dzekļus. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni. 
Vir smas tīrīšanai lietot mīkstu sūkli vai lupatu.

Lakas

Grīdas laka uz ūdens bāzes
 - Laba nodilumizturība
 - Nenozīmīga smarža
 - Viegli izmantojama un kopjama 



www.sadolin.lv

Tehniskie dati

Pielietojums  sausām telpām, veicot iekšdarbus

Saistviela  akrilāts, poliuretāns 

Spīduma pakāpe (Gardner 60°)  matēta un spīdīga

Patēriņš  1013 m²/l atkarībā no pamatvir smas iesūkšanas spējas

Žūšanas laiks (23 ºC, RH 65%)  putekļneuzņēmīga pēc 2 stundām, var krāsot pēc 56 stundām

Atšķaidītājs  ūdens

Darbarīki  ota, veltnītis, lakas aplikators 

Darbarīku tīrīšana  ūdens

Glabāšana  glabāt noslēgtā traukā sausā, vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 ºC)

Iepakojums  1 L / 5 L 
 

Lakošanas ieteikumi  Nepieciešamā gaisa un vir smas temperatūra lakošanas laikā: +15...25 °C (ieteicams 
+18±2 °C), relatīvais gaisa mitrums 40…80% (ieteicams 65%). Ja lakošanas un lakas 
žūšanas laikā temperatūra ir augstāka vai zemāka, nekā pieļaujams, vai ir caurvējš, 
var rasties pārklājuma pēdas, kā arī var veidoties nekvalitatīva lakas plēve.

  Pirms lietošanas laka kārtīgi jāsamaisa, pēc tam lakai jāļauj pastāvēt 510 minūtes, lai 
pazustu maisīšanas laikā radušies gaisa pūslīši. Lakojot ar otu un veltnīti, jāstrādā 
mierīgi, lai lakas kārtā neiekļūtu lieks gaiss. Īpaša piesardzība jāievēro vietās, kur var 
sakrāties vairāk lakas, piem., stūros. Šādās vietās lakošanai ieteicams izmantot otu.

  Ar ūdenī šķīstošu laku pārklātas vir smas atkārtotai lakošanai jāizmanto tikai ūdenī 
šķīstoša laka!

Darba drošība  Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, 
nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. 
Sargāt no bērniem.

  Vides aizsardzība un atkritumu apstrādes metodes

Vides aizsardzība un 
atkritumu likvidēšana

 

 

 

 Pēc darba cieši noslēgt lakas tvertni. Pirms tīrīšanas no darbarīka jānoņem lakas at
liekas. Aizliegts izliet kanalizācijā un ūdenskrātuvēs. Šķidrās lakas atliekas nogādāt
bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu pārstrādes
uzņēmumam.

Ražotājs «Akzo Nobel Baltics», Igaunija.

Pārstāvis SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018

            info.lv@akzonobel.com

Lakas

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņē
miena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pār
stāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai iz
mantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt 
grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.


