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COLORIA PANEELILAKKA 

 
 
Tuote Vesiohenteinen kellastumaton UV-suojattu akryylilakka kuiviin 

sisätiloihin. 
 
Käyttökohteet Erilaiset puiset pinnat seinissä ja katoissa. Sopii myös ohuina ker-

roksina erilaisille hirsipinnoille. Lakkaa ei ole tarkoitettu lattiapin-
noille. 

 
 M1-luokiteltu. 
 
Koodi  551  
    
Kiiltoryhmä  4 (RT-luokitus) puolihimmeä 
 
Maalaustarvikeryhmä MaalausRYL 2012 mukainen maalaustuoteryhmä 511 ja 512. 

(MaalausRYL 2001 mukainen ryhmä 71.1). 
 
Tiheys  n. 1,05 kg/litra 
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 40 % 
 
Riittoisuus 10 - 14 m²/litra riippuen alustasta ja käsittelytavoista 
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 40 tilavuus-%. 
 
Kuivumisaika Pölykuiva ½ -1h kuluttua ja päällelakkaus n. 3 - 4h kuluttua nor-

maaliolosuhteissa. Huonommissa olosuhteissa päällelakkaus 
seuraavana päivänä. 

 
Sävy Väritön. Voidaan sävyttää kuultavien sisä- ja ulkovärikarttojen 

mukaan. 
 
Tulenarkuus Ei palava neste 
 
Ohenne Tarvittaessa vesi 
 
Pesunkestävyys Lakan vedenkestävyys on erittäin hyvä ja kestää pyyhkimistä mä-

rällä kankaalla. 
 
Työvälineiden puhdistus  
 

Poista ylimääräinen lakka työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne he-
ti käytön jälkeen vedellä ja saippualla. 

     
Varastointi ja kuljetus  
 

Lakka on suojeltava jäätymiseltä kuljetuksen ja varastoinnin ai-
kana. 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Esikäsittely Uusi puupinta puhdistetaan huolellisesti liasta ja pölystä. Kostuta 

puupinta, jotta pinnan irtonaiset puusyyt nousevat ylös. Anna pin-
nan kuivua ja hio pinta kauttaaltaan. Tämä työvaihe on suositelta-
va, jotta pinnasta tulee tasasävyinen. Myös välihionnat saatetaan 
näin toimiessa välttää. Kittaa kolot, kolhut tai naarmut soveltuvalla 
puukitillä ja hio pinta puupinnan tasoon. Muista huolellinen hion-
tapölyn poisto.  Aikaisemmin lakalla, kuullotteella, saunasuojalla 
tms. käsitelty pinta tulisi hioa kevyesti tai poistaa kokonaan hio-
malla, kaapimalla tai maalinpoistoaineella. Parhaaseen ja tasai-
simpaan lopputulokseen päästään aina puhtaalla puupinnalla.
  

Käsittely Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä. Tee aina koekäsittely käsitel-
tävää pintaa vastaavalle alustalle varmistaaksesi värisävyn. Laka-
tessa syntyvä värisävy riippuu monesta tekijästä: lakan määrästä, 
puun imukyvystä ja käytettävästä työvälineestä. Levitä tuote sivel-
timellä, sienellä, lastalla tai ruiskulla yhteen kertaan. Varo jatkos-
kohdissa kahta päällekkäistä käsittelykertaa, koska näin syntyy 
tummempia kohtia. Jos haluat tummentaa käsittelytulosta, toista 
käsittely.  

     
Käsittelyolosuhteet  
 

Lämpötila yli + 5 C° (lakka, pinta, ilma). Ilman suhteellinen kos-
teus alle 80 %. Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. 

 
 
Pinnan hoito  Vältä pinnan voimakasta puhdistusta noin kuukauden ajan. Täl-

löin lakkapinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa. Puhdista 
pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä, pehmeällä 
harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6-8) pe-
suaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Erittäin likaiset pinnat voi-
daan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella 
esim. siivouspyyhettä, pesumoppia tai pesusientä käyttäen. 
Huuhtele pinta huolellisesti. Huomioi pesuaineen valmistajan oh-
jeet laimennuksesta ja käytöstä. 

 
Ympäristöhaittojen ehkäisy 
 

Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätyk-
seen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopai-
kalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen ke-
räyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä var-
ten. 

 
EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/e) 130g/l (2010). 
Coloria Paneelilakka sisältää/ innehåller/ VOC max 130g/l. 
 
Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen 
puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettä-
essä. 


