LE TONKINOIS PAADILAKK
Kvaliteetlakk aastast 1906!
Loodussõbralik ühekomponentne lakk, milles pole aurustuvaid lahusteid, seega on lakiga mugav
töötada ka sisetingimustes. Peab vastu kõndimisele, pidevale niiskusele ja UV-kiirgusele. Need
omadused teevad ta sobivaks nõudlikesse kohtadesse nagu näiteks paadid ja välisuksed. Le
Tonkinois lakil on hea mehhaaniline ja keemiline vastupidavus, samal ajal on lakk elastne ega
pragune puitpinnal. Le Tonkinois laki põhiaine on puhas linaõli, mida on töödeldud 270ºC juures
(ainult nii on võimalik saada kõige puhtamat õli), sellele on lisatud hiina puuõli ja valitud looduslikke
vaike. Le Tonkinois lakis ei ole lenduvaid lahusteid, seega kasvab lakipinna paksus kiiresti koos
viimistluskordadega. Nelja lakikihiga saavutatakse u. 200 mikroniline kuiva kihi paksus. Nii
paks kaitsekiht moodustab tugeva ja vetthülgava pinna.
Koostis:

Linaõlivärnits, hiina puuõli (tungõli), looduslikud vaigud. Ei sisalda
aurustuvaid lahusteid.

Omadused:

Keskkonnasõbralik, hea kattevõime ja UV-kaitsega; ilmastiku-, löögi- ja
hõõrdumiskindel; hea vastupidavus temperatuuri muutustele ja merelistele
tingimustele.

Kulu:

Puhtale puitpinnale umbes 20m 2 /l, järmised kihid 30m 2 /l.

Töövahendid:

Pintsel, rull, värviprits

Lahjendamine:

Pintsliga pealekandmisel lahjendamist ei vaja.

Kasutuskohad:

Paadid, uksed, põrand, mööbel, metallpinnad sise- ja välitingimustes.

Käsitlustingimused: Viimistletav pind peab olema puhas, rasvatu ja tolmuvaba ning võimalikult
kuiv. Enne lakkimist pühi pind niiske lapiga. Eemalda pinnal olev rasv
tärpentiniga. Tee vahelihv süü suunas nr.180 või peenema liivapaberiga.
Vahatatud pinnalt tuleb vaha eelnevalt lihvides hoolikalt eemaldada.
Väldi Le Tonkinois lakiga viimistlemist otseses päikesevalguses, kuumades
ja tolmusetes tingimuses. Le Tonkinois lakki võib peale kanda ka niisketes ja
külmades tingimustes, kuid siis ei ole lakk nii jooksev.
Läikeaste:

Läikiv. Mati pinna saamiseks sega viimase lakikihi sisse GELOMAT laki
matistamise ainet.
1 osa Gelomati / 2 osa Le Tonkinois lakki annab mati pinna.
1 osa Gelomati / 3 osa Le Tonkinois lakki annab poolmatt pinna.

Kuivamisaeg:

Tolmukuiv 2 tunni pärast, kõvenenud 6 tunni pärast, ülelakitav 24 tunni
pärast. Käsitluskordade ajavahemik ei ole piiratud.

Töövahendite
puhastamine:

Lakibensiin

Säilitamine:

Enne purgi sulgemist kalla purki jääva laki pinnale õhuke kiht lakibensiini,
see pikendab laki kasutamisaega ja vähendab laki pinnale tekkiva
naha moodustamist. Samuti võib purki säilitamisel tagurpidi hoida.

Tööohutus:

Toode ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhnab vähe. Ei nõua
kaitseriietust ega ventilatsiooni.

Tuleohutus:

Isesüttimise oht! Linaõlilakised kaltsud, rätid jne. hävitada põletades või
kasta enne prügikasti heitmist märjaks.

KASUTUSJUHEND:
Ära sega Le Tonkinois lakki enne kasutamist. Et saada parim lõpptulemus, kanna peale mitu
õhukest kihti lastes igal kihil enne järgmise kihi peale kandmist ca 24 tundi kuivada.
Puidu sisse imendunud laki kogus sõltub puiduliigist, puidu rasvasusest ja poorsusest.
Esimese lakikihi järel soovitame kerget vahelihvi. Järgmistel kihtidel pole vahelihv kohustuslik, kuid
kui soovite saada eriti läikivat pinda, soovitame vahelihvi näiteks iga kolme kihi järel. Kui eelmine
kiht on enne järgneva peale kandmist üle 24 tunni kuivanud, soovitame siiski vahelihvi teha.
Välisuksele ja mööblile piisab 3-4 õhukesest kihist; paadile kanda 6 kihti.
VAREM VÄRVITUD PINNA VIIMISTLUS
Le Tonkinois lakk sobib hästi varem õliküllastatud või värvitud pindade lakkimiseks,
põhjustamata suuri värvimuutusi, kuna ei reageeri teiste lakkidega. Taga vajalik adhesioon
sooritades lihvimine liivapaberiga nr 220. Vana värvi eemaldamine tuleb teostada mehhaaniliselt ja
vältida keemiliste värvieemaldajate kasutamist, kuna pinnale jäävad kemikaalid võivad nõrgendada
Le Tonkinois laki kaitsvaid omadusi. Kui kasutate siiski keemilisi värvieemaldajaid jälgige hoolikalt
valmistaja kasutamisjuhiseid.
PUITPÕRANDATE JA PARKETI LAKKIMINE
Le Tonkinois lakk sobib uuele väärispuidust (tamm, mahagon jne) puitpõrandale ja parketile. Enne
vana vahatatud põranda viimistlemist tuleb vaha hoolikalt lihvides eemaldada (u 1 mm) ning lasta
puitmaterjalil 48 tundi seista. Lihvitud puitpõrand viimistletakse samamoodi kui puhast puitpind.
Lakki soovitame peale kanda Flotex-labidaga õhukese kihina.
METALLIDE KORROSIOONIKAITSE
Le Tonkinois lakk annab hea korrosioonikaitse. Kanna lakk puhtale, rasvatule pinnale, kust kõik
rooste, tolm ja rasv on eemaldatud. Kanna peale neli kihti ja teosta vahelihv iga kihi järel. Le
Tonkinois laki võib peale kanda ka pihustades. Enne pihustamist lahjendatakse lakki 10-15%
tärpentiniga ja filtreeritakse. Parima läike saab tehes märglihvi enne viimase kihi pealekandmist.
PAATIDE JA LAEVADE LAKKIMINE
Le Tonkinois sobib suurepäraselt nii paatidele kui laevadele. Normaalsest paremat mehhaanilist
kaitset vajavasse kohta soovitame peale kanda kaheksa laki kihti. Seda soovitame eelkõige just
nendele osadele, mis jäävad osaliselt või täielikult vee alla. Lakk ei asenda immutamist ja
seepärast soovitamegi puitpindade töötlemist enne lakkimist Tärpentini-linaõliga. Laske õlitatud
pinnal kuivada nädalaid. Vana rahvatarkus ütleb, et kui maalriteip taas paadi küljes püsib, on õige
aeg lakkima hakata. Le Tonkinois lakiga viimistletud paadil ei hakka lakk kobrutama isegi
veepiirist allpool ning sellega viimistletud laevatekk ei ole libe isegi märjana!
HOOLDUS
Soovitame Le Tonkinois lakiga viimistletud pinna hea kaitse ja väljanägemise säilitamiseks 3-4
aasta järel 1-3 kihti uuesti peale kanda. Enne lakkimist puhastada pind lihvides teda liivapaberiga
nr.220.
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