
 

 

 
 

 
 

POOLMATT LAKK MINERAALSETELE PINDADELE 
 

 
 

• Annab “märja kivi” efekti, tuntud ka nime all ``Wet look`` 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasutuskohad Vesilahusutuv poolmatt akrüüllakk. Kasutatakse mitmesuguste mineraalsete pindade – 
LOODUSKIVIDE, telliste, betooni, klinkri, krohvi  ning  tehiskivist dekoratiivplaatide kaitsmiseks 
ebasoodsate ilmastikutingimuste eest, samuti nende dekoratiivseks viimistlemiseks. Lakk on kasutatav 
nii sise- kui ka välistöödel. Kasutusobjektid: fassaadide ja piirete elemendid (postid ja soklid), 
kiviterrassid, kõnniteed, seina- ja põrandaplaadid, kaminate esiküljed, ruumide kivist valmistatud 
dekoratiivelemendid jne. 

 

Omadused 
 

Lakk sisaldab vaha, kaitseb pindasid niiskuse ja UV-kiirguse eest, suurendab nende kulumiskindlust ning 
lihtsustab pesemisel mustuse eemaldamist. Toonitab töödeldud pindade faktuuri ja värvitooni, andes „märja 
kivi“ efekti. 
Lakk ei ole ette nähtud glasuuritud ega poleeritud pindade töötlemiseks. 
Töödeldud pinna pesemiseks kasutada vett, vajadusel neutraalsed ja kergelt leelise koostisega pesu- 
vahendeid. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ning karedat käsna ja harja. Tugev hõõrumine 
võib teha pinna läikivaks. 
Töödeldud pind omab täieliku kulumiskindluse umbes 4 nädala pärast. 

Läige Poolmatt. „Märja kivi“ efekt. 

Pinna 
ettevalmistamine 

Töödeldavad pinnad peavad olema kuivad ning puhastatud sooladest, liivast, tolmust, mustusest, õlist ja 
rasvast. Hallituse või samblikega kaetud kohad  tuleb hoolikalt mehaaniliselt puhastada ning 
seejärel töödelda vahenditega BIOTOL või BIOTOL Spray, loputada veega ja kuivatada. 

Lakkimine  

Enne kasutamist ning ka töötamise vältel tuleb lakki hoolikalt segada, et matistav lisand jaotuks ühtlaselt. 
Vajaduse korral lahjendada veega kuni 25%. Kanda pindadele õhutemperatuuril mitte alla +10°? , suhteline 
õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Lakk kantakse pindadele pintsli, rulli või käsnaga. Tavaliselt piisab ühest 
lakikihist. Vajaduse korral võib teise kihi peale kanda 1 – 2 tunni möödudes. Kivipindasid, mis on tugevate 
keskkonnamõjude all või mida kulutatakse intensiivselt, on soovitav töödelda lakiga iga aasta. Vältida tuleb 
laki jooksma hakkamist. 

Töövahendid Pintsel, rull, käsn. Töö lõpetamisel pesta vee ja seebiga. 

Töötemperatuur Üle 10°C 

Sideaine Akrülaat 

Vedeldi Vesi, kuni 25% 

Kulu (igale kihile) 8... 12 m²/L 

Kuivamisaeg Ülevärvimiseks - 1 ... 2 tundi, 
o 

täielik kuivamisaeg 2...4 tundi temperatuuril 20 C ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. 

Tihedus ~ 1 kg/L 

Kuivainesisaldus 
 

~ 25% 

 

Säilitamine 
 

2 aastat tihedalt suletud taaras. Hoida külmumise eest. 

Ohutusnõuded Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Töötamisel järgida üldisi tööhügieeninõudeid. 
Vältida  põhjendamatut  riski.  Lakiga  määrdunud  pindade  ja  esemete  puhastamiseks  kasutada  vett. 
Kasutamata toode utiliseerida nagu tavalisi jäätmeid. Puhas ja kuiv pakend viia pakendite kogumispunkti. 

LOÜ* sisaldus 
 

EL-s LOÜ sisalduse piirvärtus antud toote puhul (alaliik A/5)    130 g/L (2010) 
 

Toode sisaldab maks. LOÜ-d <10 g/L 

 
* Lenduvad orgaanilised ühendid 


