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COLORIA DECO AKVA PUULAKKA 

 
Tuote Vesiohenteinen, kellastumaton erikoislakka erilaisille puupinnoille 

sisällä ja ulkona. Lakka sisältää UV-suojan ja kestää kuivuttuaan 
hyvin pesua ja kulutusta.  

 
Käyttökohteet Huonekalut (hyllyt, pöydät, tuolit, yms.), puiset leikkikalut, paneeli- 

ja kattopinnat, ovet, portaat sekä lauta- ja parkettilattiat. Petsattu-
jen puupintojen ja erilaisten maalattujen pintojen suojalakkaus.  

 
Koodi  810 (Väritön) 
 
Maalaustuoteryhmä 511, 512 ja 641 (MaalausRYL 2012) 
    
Kiiltoryhmä  3 (RT-luokitus) puolikiiltävä. 
 
Tiheys  n. 1,05 kg/litra 
 
Riittoisuus 10 - 14 m²/litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, ko-

vuudesta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja –tavoista. 
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 32 % 
 
Kuivumisaika 
(+23C°, RH 50 %) Pölykuiva ja uudelleen käsiteltävissä n. 1 – 3 h kuluttua. Käyt-

töönottokuiva vuorokauden kuluttua viimeisestä lakkauksesta. 
Lakkapinta saavuttaa riittävän kovuuden n. kahden viikon kulues-
sa lakkauksesta. Tänä aikana on vältettävä kovaa rasitusta, puh-
distuskäsittelyä ja tarraavien esineiden asettamista lakatulle pin-
nalle.   

 
Sävypohjat Väritön perusaine. Voidaan sävyttää yleisimpien kuultavien väri-

karttojen mukaan. 
 
Lämmönkesto 85-90 C° 
 
Tulenarkuus Ei palava neste 
 
Ohenne Vesi 
 
Kemikaalienkesto  Kestää hyvin erilaisia puhdistuskemikaaleja, öljyjä, rasvoja sekä 

yleisimpiä elintarviketahroja.  
 
 
Työvälineiden puhdistus  
 

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

 
Varastointi ja kuljetus Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen. 
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KÄYTTÖOHJEET 
  
Pinnan esikäsittely Sisätiloissa: Uusi puupinta puhdistetaan huolellisesti liasta ja pö-

lystä. Kostuta puupinta, jotta pinnan irtonaiset puusyyt nousevat 
ylös. Anna pinnan kuivua ja hio pinta kauttaaltaan. Tämä työvaihe 
on suositeltava, jotta saadaan tasainen lakkapinta. Myös välihion-
nat lakkausten välillä saatetaan näin toimiessa välttää. Kittaa ko-
lot, kolhut tai naarmut soveltuvalla puukitillä ja hio pinta puupin-
nan tasoon. Muista huolellinen hiontapölyn poisto. 

 
Aikaisemmin lakattu pinta hiotaan himmeäksi tai poistetaan koko-
naan hiomalla, kaapimalla tai maalinpoistoaineella. Värilliset lak-
kaukset ja liuotinohenteisilla lakoilla aiemmin lakatut pinnat suosi-
tellaan poistettavaksi aina kokonaan parhaan mahdollisen loppu-
tuloksen saavuttamiseksi. 
 
Ulkotiloissa: pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Coloria 
Homepesulla ohjeen mukaan. Poista harmaantunut puuaines 
hiomalla ja kaapimalla. Hio vanhat käsittelyt pinnat himmeiksi, 
huonokuntoiset ja huonosti kiinni olevat vanhat käsittelyt tulee 
poistaa kokonaan. Pohjusta puupinnat Coloria Homepesu 1:10 
seoksella, tätä käsittelyä ei huuhdota pois. 

       
Lakkaus Aina ennen lakkaustyön aloittamista on tärkeää sekoittaa lakka 

hyvin, jotta sävytyspasta/himmennysaine sekoittuu hyvin lakan 
joukkoon. Sekoituksella varmistetaan, että lakattu pinta muodos-
tuu kiilloltaan tasaiseksi ja kauniiksi. Sekoitettaessa varotaan il-
man joutumista lakan joukkoon (voimakas sekoitus), sillä vaahto-
kuplat saattavat näkyä pintavirheenä valmiissa pinnassa. 
 
Käsitellyn pinnan lopullinen väri riippuu puun lajista, kovuudesta 
ja alkuperäisestä värisävystä. Yleensä toivottu väri ja kiiltoaste 
saavutetaan kahden kerran käsittelyllä (värilliset käsittelyt). Käsit-
tele pinnat aina yhtäjaksoisesti kokonaan ja suurilla pinnoilla lauta 
kerrallaan, jotta väristä tulee yhtenäinen. Suosittelemme koelak-
kausta huomaamattomaan paikkaan ja erillisen värimallin tekoa 
ennen lakkaustyöhön ryhtymistä. 
 
Värillinen käsittely voidaan tehdä sävytetyllä Deco Akva Puulakal-
la. Vaihtoehtoisesti pinnan sävytys voidaan tehdä (sisätiloissa) 
Coloria PaneeliPro Puupetsillä tai Coloria Öljyvahalla. Riippuen 
sävystä, erillisellä sävytyskäsittelyllä päästään aina luonnollisem-
man näköiseen lopputulokseen. 

 
Portaat, kalusteet ja puupinnat: 
 

Portaat, kalusteet ja erilaiset puupinnat sisällä ja ulkona suositel-
laan lakattavaksi siveltimellä. Ohenna tarvittaessa lakkaa vedellä 
5 – 10 % ensimmäiseen käsittelykertaan. Ensimmäinen lakkaus 
suoritetaan ohuelti ja annetaan kuivua vähintään tunnin ajan. Tee  
välihionta tarvittaessa. Pintalakkaa 1 – 3 kertaa käyttökohteen 
mukaan.    
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Käsittelemättömät parketit ja lautalattiat: 
 
 Pohjusta pinta 15 - 20 % vedellä ohennetulla Deco Akva Puula-

kalla 1 – 2 kertaa riippuen puun kovuudesta ja imevyydestä. Pin-
talakkaus tehdään 2 – 3 kertaan siveltimellä tai lastalla levittäen 
lakka puiden syiden ja kuvioinnin suuntaisesti. Tee välihionnat 
tarvittaessa. 

 
Aiemmin lakatut lattiat: 
 
 Puhdista tehtaalla lakattu tai aikaisemmin lakattu kevyesti kulunut 

puulattia liasta, rasvasta ja muista epäpuhtauksista. Hio vanha 
lakkapinta himmeäksi. Pahoin kulunut lattiapinta hiotaan puhtaalle 
puulle. Toimi tällöin käsittelemättömän pinnan ohjeen mukaan. 
Varmista ennen lakkausta tuotteen soveltuvuus vanhalle lattiapin-
nalle pienellä koelakkauksella. Lakkaa pinta 1 - 3 kertaa riippuen 
käyttökohteesta ja vanhan pinnan kunnosta. Ohenna tuotetta ja 
tee välihionnat tarvittaessa. 

 
Huomioitavaa ulkona   

Säärasitukseen joutuviin kohteisiin suosittelemme käyttämään ai-
na sävytettyä lakkaa sekä välttämään vaakapintojen lakkausta. 

 
Lakkausolosuhteet Lämpötila yli +10 C° (lakka, pinta ja ilma) ja ilman suhteellinen 

kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Kosteuspitoi-
suuden puutavarassa on oltava alle 18 %. Älä käsittele auringon 
lämmittämiä pintoja tai suorassa auringonpaisteessa. Älä lakkaa 
koskaan sateella tai jos on olemassa sateen/kasteen riski muu-
taman tunnin sisällä käsittelystä. 

 
Työtapa Sively, lasta-, sienilevitys, ruiskutus (suutinkoko 0,009- 0,013”) tai 

edellä mainittujen yhdistelmä. Ruiskuttaessa ohennus tarpeen 
mukaan puhtaalla vedellä. 

 
 
Lakkapinnan hoito Lakkapinta saavuttaa riittävän kovuuden n. kahden viikon kulues-

sa lakkauksesta. Tänä aikana on vältettävä kovaa rasitusta, puh-
distuskäsittelyä ja tarraavien esineiden asettamista lakatulle pin-
nalle. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn 
jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistuslii-
nalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivumis-
prosessin ajan.  

 
Pesu ja voimakkaampi puhdistus suositellaan tehtäväksi 1 kk:n 
kuluttua lakkauksesta. Puhdista pinta kevyesti neutraalilla (pH 6 - 
8) pesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Erittäin likaiset pinnat 
voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 - 10) pesuliuoksella. 
Huuhtele pinta huolellisesti. Normaali pinnan hoito voidaan tehdä 
harjalla, imuroimalla, mopilla tai pyyhkimällä. 
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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. 

 
Turvallisuus Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta. 
 
 
 
 
EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/i) 140g/l (2010). 
Coloria Deco Akva Puulakka sisältää/ innehåller/ VOC max 140g/l. 
 
 
Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen 
ennen maalaustyöhön ryhtymistä.  
 
Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. 
Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asetta-
mamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä 
vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta. 
 


