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Aiemmin lakattujen puulattioiden lakkaaminen kirkkaalla vesiohenteisella lakalla

1. Pese pinnat Maalipesulla etiketin ohjeiden
mukaisesti. Huuhtele hyvin ja anna kuivua.

Tuotevaihtoehdot:

2. Poista irtoava ja heikosti kiinni oleva lakka
kaavinraudalla. Hio vanha, hyvin kiinni oleva
lakkapinta himmeäksi ja poista hiontapöly
pölynimurilla ja nihkeällä mopilla.

Tarvittavat välineet:

3. Kittaa mahdolliset pienet kolot ja naarmut
Spakkeli Puukitin puulajia vastaavalla sävyllä.
Paikkaa lautalattioiden isommat raot puukiiloilla.

Tarvittavat välineet:

Tuotevaihtoehdot:
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4. Hio kitatut kohdat hiontapaperilla ja poista
hiontapöly pölynimurilla ja nihkeällä mopilla.

Tarvittavat välineet:

5. Pohjalakkaa puupuhtaat kohdat Parketti-Ässä
lattialakalla 2-3 kertaa käyttäen ruostumatonta
teräslastaa tai lautalattioilla sivellintä. Anna kuivua
n. 1 h lakkauskertojen välillä. Hio pinta tarvittaessa
ensimmäisen käsittelyn jälkeen ja poista
hiontapöly.

Tarvittavat välineet:

Tuotevaihtoehdot:

6. Pintalakkaa 2-3 kertaa Parketti-Ässä lattialakalla
käyttäen flotex- tai mohairlastaa tai lautalattioilla
sivellintä. Puolihimmeän ja puolikiiltävän lakan voit
levittää myös telalla 1-2 kertaa. Anna pinnan
kuivua n. 3 h lakkauskertojen välillä. Hio pinta
tarvittaessa kevyesti käsittelyjen välillä ja poista
hiontapöly.

Tarvittavat välineet:
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Tuotevaihtoehdot:

7. Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä tai
Pensselipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti.

Tuotevaihtoehdot:

Huomioitavaa

Poista vanha liuoteohenteinen lakka kokonaan ennen lakkaamista.
Huomaa, että Parketti-Ässä pohjalakka imeytyy kitattuihin kohtiin eri tavalla kuin muuhun ympäröivään
pintaan, jolloin lopullisesta väristä saattaa tulla epätasainen.
Pölynpoistoon soveltuu ainoastaan teollisuusimuri.
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