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UNICA AKVA LACQUER (LAKKA) 
 آکوا یونیکاالك 

 الك مخصوص بر اساس آکریل اصالح شده. شرح محصول

 محصول ویژگی

براي سطوح داخل و خارج ساختمان، چوب تازه یا چوبی که قبال الك شده یا رنگ 
باشد براي تعمیر سطوحی که باشد. ایده آل میشفاف خورده است مناسب  می نیمه

اند. براي چوبهاي سخت همچون بلوط یا ساج (تیک) رنگ و الك صنعتی شده
 گردد.توصیه نمی

توصیه استفاده  موارد
 شده

 مبلمان داخل ساختمان. چهارچوب در و پنجره داخل یا خارج ساختمان.

 رنگها

رنگدار با تنوع بسیار باال طبق آلبومهاي فام رنگ استِین ها و الکها  و بدون رنگ و 
آلبوم رنگ والتی. براي خارج ساختمان از رنگدار استفاده گردد. الك رنگدار از 

 نماید.چوب در مقابل خورشید بهتر محافظت می

 نیمه براق  براقیت

 (پایین ترین میزان آلودگی ممکن) M1 استاندارد ساختمانی

 متر مربع هر لیتر 12تا  8بین  پوشش

 لیتري 9و  2,7، 0,9، 0,225 یقوط اندازه
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 آب کننده رقیق

 ابزار

  0,013 – 0,009قلم مو با موي مصنوعی و یا اسپري. براي اسپري بدون باد از نازل 
درصد حجمی رقیق نمایید. براي اسپري  5استفاده نمایید و الك را تا حداکثر 

درصد  15تا  5میلی متري استفاده نمایید و الك را بین   1,8تا  1,4معمولی از نازل
 حجمی رقیق نمایید.

خشک شدن در  زمان
درجه و  23حرارت 

 %50 یرطوبت نسب

 ساعت 1خشکی سطحی: 
 ي: روز بعدقابل زدن رویه بعد

 روز.  3تا  2قابل استفاده پس از 
روز ببنیدید، بسته به ضخامت الیه رنگ، حرارت،  3تا  1(پنجره را میتوانید پس از 

 رطوبت و میزان تهویه )

 شودزرد نمی ثبات رنگ

 خوب حتی در محیط هاي صنعتی مقاومت آب و هوایی

 بسته به فام رنگ %31حدود  حجم جامد

 (ISO 2811)کیلوگرم هر لیتر بسته به فام رنگ  1حدود  وزن حجمی

 نگهداري از محصول
از یخ زدگی جلوگیري شود. در قوطی را همیشه به طور کامل و خوب ببندید. رنگ 

 باز شده را زیاد نگاه ندارید.

 شرایط اعمال

 5سطح چوب بایستی کامال تمیز و خشک باشد، دماي اجسام و هواي اطراف حداقل 
باشد. زیر نور مستقیم خورشید یا هنگامی  %80درجه سانتی گراد و رطوبت هوا زیر 

 که هوا سرد یا مه آلود الك نزنید. 

 آماده کردن کار

ي شده ستراز آلودگی و غبار پاکیزه کنید. اگر چوب الك نخورده زیر آفتاب خاک
 است آنرا از سطح چوب پاك نمایید (سمباده بزنید/بتراشید)

سطوح خام: سطح چوب را کامال تمیز کنید و در صورت لزوم بشویید، خشک کنید، 
 سمباده بزنید و تمییز نمایید. در صورت لزوم گره هاي چوب را از صمغ تمیز نمایید.

 شفاف): سطح را کامال پاكسطوحی که قبال پوشش داشته اند (الك یا رنگ نیمه 
تیکوریال بشویید و خوب با آب پاکیزه آب بکشید.  "مالیپِسو"کنید و با محلول 

الکهاي قدیمی و آسیب دیده و شُل را با کاردك پاك کنید.  ترك و سوراخهاي 
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چوب را با بتونه چوب تیکوریال تعمییر کنید. سپس با سمباده بزنید. خاك سمباده را 

 نمایید.  از سطح کار پاك
براي مصارف خارج ساختمان تمامی سطح چوب را قبل از الك زدن آستري چوب 

 پایه آب یا پایه روغن تیکوریال بزنید.

 الك زدن

 الك را به خوبی قبل از مصرف هم بزنید.
با قلم مو یک تا دوبار الك بزنید. براي سطوح چوب تازه دوبار الك بزنید. این الك 

الك را ردیف ردیف بزنید. نگذارید الك در گوشه ها  نسبتا زود خشک میشود.
چکه کند یا جمع بشود. انتهاي الوار چوب را با دقت بیشتري الك بزنید. از قلم موي 

اشد میتوانید بمصنوعی و ترجیحا چند الیه استفاده نمایید. چنانچه سطح بسیار بزگ می
با  ا الك زده و سپسابتدا با یک غلطک رنگرزي موکوتاه تمام سطح چوب را سریع

 استفاده از قلم مو صاف و یکدست نمایید.

 نگهداري

آورد. تا قبل از دو هفته بدست می 2الك باالترین مقاومت خود را پس از حدود 
هفته مالحظه فرمایید. چنانچه همان ابتدا کار نیاز به تمیز کردن داشت از برس نرم یا 

 مایید.یک پارچه نرم بدون پرز و بخار استفاده ن

 شستن ابزار
آب و صابون. ابتدا تمامی الك اضافه را از سطح ابزار شسته و سپس آب کشیده و 

 نهایتا با اب و صابون بشویید و آب بکشید.
EU VOC 

2004/42/EC-limit 
Value 

Cat A/e (130 g/l)(2010). Unica Akva Lacquer contains VOC 
max. 130 g/l 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

والت محصاطالعات داده شده در باال اطالعات کامل و جامع نمی باشد. اطالعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی  می باشد. کیفیت 

کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده  14001و  9001بر اساس استانداردهاي ایزو شماره 

تفاده ناصحیح سو دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول  داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه ا

. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطالعات راجب به آن، بدون اطالع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکوریال در هر از محصوالت نداریم

 زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.
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