
TEKNISET TIEDOT

AQUA WOOD 224

1-komponenttinen  yhdistelmälakka puu- ja parkettilattioille

AQUA WOOD 224 on kehitetty käyttäen uusinta teknologiaa. Se yhdistää öljyn ja veden parhaat 
ominaisuudet 1-komponenttiseksi lakaksi.  AQUA WOOD 224 sopii käytettäväksi niin 
yksityiskoteihin kuin kovan kulutuksen kohteisiin. AQUA WOOD 224  antaa puulle luonnollisen 
ulkonäön ja tuo esille myös puun syykuvion.Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön.
KÄYTTÖOHJE

AQUA  WOOD  224  on  valmis  käytettävksi  suoraan 
purkista.  Sekoita  lakka  hyvin.  Kaada  lakka  pvc-astiaan. 
Anna  sen  olla  siinä  muutaman  minuutin  ajan.  Tämän 
jälkeen voit aloittaa levittämisen mohairtela karvan pituus 
4mm  tai  6mm.  Ensimmäisen  kerroksen  jälkeen  tulee 
odottaa  12  tuntia  ennenkuin  välihionta  suoritetaan  220 
karkeusasteen  verkolla.  Poista  hionnasta  aiheutunut 
puupöly  tarkasti  käyttäen  imuria  ja  nihkeää  pyyhintää. 
Tämän jälkeen toinen kerros AQUA WOOD 224 voidaan 
levittää. 

Huokoisten puulaatujen lakkauksessa suositellaan kolmea 
kerrosta  AQUA WOOD  224.  Levitä  kaksi  ensimmäistä 
kerrosta  ilman välihiontaa antaen lakan kuivua kerrosten 
välissä  neljästä  kuuteen  tuntia.  Tämän  jälkeen  suorita 
välihionta  220  karkeusasteen  verkolla.  Poista  hionnasta 
aiheutunut  puupöly tarkasti  käyttäen  imuria  ja  kangasta. 
Levitä tämän jälkeen kolmas kerros AQUA WOOD 224.

Aqua  wood  224  lakattujen  lattioiden  siivoukseen 
suositellaaan Lios Soft Balm (yleissiivous) tai Lios Kronos 
(tarkempaan  siivoukseen)  tuotteita,  jotta  lakkaus  pysyy 
hyvänä pitkään.
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Sekoitussuhde yksikomponenttinen
Käyttölämpötila +10ºC ÷ +25ºC
Levitys tela/sivellin
Menekki 80-100 g/m²
Pölykuiva 50 min (1)
Kosketuskuiva 4 h (1)
Hiottavissa 24 h
Lopullinen kovettuminen 24-36 h (1)
Päällelakattavissa ilman hiontaa 6 h (1)
Kiiltoisuusaste 15-20 
Kemikaalien ja kulutuksen kesto hyvä
Peittävyys keskiverto
Varastointiaika 1 vuosi (2)
Pakkauskoko 5 lt
Työkalujen puhdistus DNH 40 ohennin

1 +20°C lämpötilassa ja koskeuden ollessa 50% R.H.
2 Suljetussa alkuperäisessä astiassa +10°C - + 25°C 
lämpötilassa

Chimiver-tuotteiden maahantuojana Suomessa toimii:

Oy Villen Parketti-Villes Parkett Ab
PL 76 (Asemakatu 39) 
65101 Vaasa
Puhelin: 010-2291770    Fax: 06-3122799  Sähköposti: posti@villenparketti.fi  www.villenparketti.fi

Tämä informaatio on annettu parhaan tietämyksemme ja teknisen taitomme perusteella.Tiedot ovat yleisiä eivätkä sido yritystämme 
millään tavalla. Jokainen lattia tulee tarkastella yksilöllisenä ja tuotteen käyttäjä vastaa työnsä lopullisesta tuloksesta.
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