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Fişa tehnică 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Datele din această f işă tehnică se bazează pe versiunea actuală a tehnologiei noastre de aplicare şi dezvoltare. Datorită numărului 

mare de fundamente şi inf luenţe care ar putea f i importante în timpul prelucrării, datele noastre tehnice nu îl exonerează pe  utilizator  de 
realizarea testelor proprii. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erorile tehnice de aplicare şi urmările acestora. Odată cu apariţia 
acestei f işe tehnice, toate versiunile anterioare îşi pierd valabilitatea. 
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HORNBACH Parkettlack  
Lac Pentru Parchet  
 

 foarte rezistent la abraziune 
 extrem hidrofob și rezistent la murdărie  
 luciu stabil 

 

Proprietăţi 

Lac pentru interior, transparent, rezistent la zgârieturi, lovituri și la uzură, din 1 componentă. Întărit cu 
poliuretan, foarte rezistent. Stabilitate crescută a luciului, aproape inodor, ușor de întreținut, extrem hidrofob 

și rezistent la murdărie. Rezistent la blocare, nu lipește după uscare completă.  
 

 strat de etanșare a lemnului, incolor și care poate fi expus solicitărilor 

 poate fi diluat cu apă 

 interior 
 

Destinaţie 
Etanşarea parchetului, podelelor şi scărilor din lemn, uşilor şi mobilei din lemn, plăcilor OSB de asemenea și 

pentru placaje de perete și de podea din plută. 
 

Ton de culoare 
Incolor 

 
Indice de strălucire 
Luciu intens 
 

Compoziție 
Dispersie de poliuretan, apă, aditivi, conservanți 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onã, Pyrithione zinc. 

 
Rezistenţă la lumină 
Foarte bună 

 
Rezistenţă la intemperii 
Numai pentru interior. 

 
Diluant 
Apă. Aplicati nediluat. Gata preparat.  

 
Ductibilitate 
1 litru este suficient pentru cca. 9 m² pentru o singură aplicare în funcţie de suprafaţă. Valorile exacte de 
consum pot fi determinate, aplicând o probă pe obiect. 

 
Perioada de uscare 
La o temperatură de +20 °C şi o umiditate relativă a aerului de 65 % se poate aplica un nou strat după cca.  

6 ore. Uscare completă și utilizabil după cca. 24 ore. Complet utilizabil după cca. 1 săptămână.  Umiditatea 
ridicată a aerului și temperatura scăzută poate întârzia uscarea.  
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Scule 
Pensulă acril, rolă de etanșare. 

 
Curăţarea sculelor 
A se curăţa imediat după utilizare cu apă şi săpun.  

 
Aplicarea stratului 
Baza trebuie să fie curată, uscată, neuleioasă, fără grăsime şi portantă. Umiditatea lemnului nu trebuie să fie 
mai mare de 15 %. Îndepărtați straturile vechi care se exfoliază, straturile din ceară și cele de protecție (cu 
un baiț sau prin șlefuire). Vechile straturi care nu se exfoliază vor fi șlefuite. Lemnul nou va fi șlefuit pentru a 

fi neted, iar lemnul pentru podea va fi pregătit prin șlefuire. Ștergeți apoi praful.  
 
Amestecaţi bine înainte de utilizare. Aplicați 2 - 3 straturi de lac pentru parchet.  

Plăci OSB: Vor fi șlefuite până sunt netede, vor fi șterse de praf, apoi se vor aplica 2 straturi subțiri de lac 
pentru parchet. Pentru o aderenţă optimă a lacului, după uscarea completă a primului strat, se va face o 
șlefuire intermediară cu hârtie fină de șlefuire (de 240), apoi se va șterge bine praful. Marginile placajului și 

plăcilor de tâmplărie vor fi lăcuite în mai multe rânduri, pentru ca să nu poată pătrunde umiditatea. A se 
folosi doar substanțe de curățat neutre.  
 

Menţiuni importante 
A nu se prelucra la temperaturii sub +8 °C (valabil pentru aer şi bază)!  

 
Indicaţii de siguranţă 
Informaţii suplimentare: 

EUH208 Conţine 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onã. Poate provoca o reacţie alergică.  
 
Conținutul de COV este de max. 70 g/l. Valoarea limită UE este de max. 140 g/l (categoria A/i începând cu 

2010). 
 
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se 

lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. Aruncaţi conţinutul/containerul la 
deşeurile reciclabile speciale. Resturile uscate de materiale pot fi eliminate cu deşeurile menajere. Vor fi 
predate în scop de reciclare numai ambalajele golite complet.  

 
Depozitare  
Vă rugăm să transportați produsele în siguranță contra accidentelor, în poziție verticală, evitând astfel 

posibile scurgeri! După utilizare se va închide bine recipientul şi se va depozita într-un loc răcoros, dar ferit 
de îngheț. Recipientele începute se vor folosi cât mai repede posibil. 
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