
Omschrijving

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen

Watergedragen, niet-vergelende, kleurbare acryllak voor gebruik binnenshuis.

Meubels zoals tafels, stoelen, boekenplanken, etc., speelgoed, paneelwanden, houten 
plafonds, deuren en soortgelijke houten oppervlakken. Ook geschikt voor het 
beschermend lakken van gebeitste oppervlakken.

Voor houten oppervlakken in droge binnenruimten, volgens de instructies. Niet geschikt 
voor het behandelen van vloeren (gebruik Parketti-Ässä-vloerlak voor het lakken van 
vloeren).
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TIKKURILA

KIVA 30
MULTIFUNCTIONELE MEUBELLAK, SEMI-MAT

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en 
wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de 
vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt 
gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het 
recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



EP Basis

Kleurenkaarten:
Interior wood stains and laquers. Kan worden getint in transparante 
Tikkurila-kleuren.

Semi-mat.

8-14 mĮ/l. De werkelijke hoeveelheid is afhankelijk van het type, de 
porositeit en de hardheid van het hout.

0,9 l

Kwast, spons of spray.

Stofvrij in ca. 1/2 uur. Schuurbaar en overschilderbaar na 2-3 uur. De 
volgende dag klaar voor gebruik. Het gelakte oppervlak bereikt zijn 
uiteindelijke hardheid na ongeveer twee weken. Vermijd harde druk, het 
schoonmaken en plaatsen van klevende en hete voorwerpen op het 
gelakte oppervlak gedurende deze tijd.

ong. 1,0 kg/l, ISO 2811

Bestand tegen milde reinigers en oplosmiddelen zoals terpentine. 
Gekleurde vlekken van koffie, thee, enz. moeten onmiddellijk worden 
afgeveegd. Goed bestand tegen oli±n en vetten.

32

(cat A/e) 130 g/l (2010)
Kiva bevat VOS max. 130 g/l.

Bescherm tegen vorst.

(cat A/e) 130g/l(2010)
Kiva contains VOCmax. 130 g/l.

Protect from frost. Protect from frost
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Technische gegevens 

Basisverven

Kleuren

Glans

Dekking 

Inhoudsmaten 

Toepassing 

Droogtijd (23ÁC en 50%
relatieve luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l) 

Chemische weerstand

Gewicht % vaste stof 

VOS

Opslag
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities
Het te behandelen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur moet ten minste +10 ° C zijn en 
de relatieve luchtvochtigheid 30 - 80%.

Voorbereiding
Nieuw houtoppervlak:
Reinig het houtoppervlak en maak dit vrij van vuil en stof. Maak het oppervlak licht vochtig met water, laat drogen 
en schuur de losse houtvezels weg. Verwijder het schuurstof.

Eerder gelakt oppervlak:
Was het oppervlak met Maalipesu-reinigingsmiddel en spoel voorzichtig af met water. Schuur het oppervlak mat. 
Als het gelakte oppervlak in zeer slechte staat is, verwijder het dan volledig met een verfverwijderaar of door te 
schuren. Behandel het als een nieuw houtoppervlak.

Behandelen
Roer de Kiva-meubellak grondig tot op de bodem door en af en toe tijdens gebruik. Verdun zo nodig met water. 
Breng 2-3 lagen aan met een kwast, spons of spray.

Als u een gekleurd product gebruikt, test u het product eerst op een apart stuk hout om ervoor te zorgen dat u de 
juiste kleur hebt. De uiteindelijke kleur van het behandelde oppervlak hangt af van het type, de hardheid en de 
originele kleur van het hout en het aantal lagen. Verdun de gekleurde lak 20 à 30% met water voor de eerste laag. 
Meestal kunnen de gewenste kleur en glansniveau worden bereikt na het aanbrengen van twee lagen. Behandel 
de oppervlakken altijd zonder onderbrekingen en, bij grote oppervlakken, een paar platen tegelijk om een uniforme 
kleur te verkrijgen.

Reiniging van gereedschappen
Verwijder overtollige verf van gereedschappen. Gereedschap reinigen met water. Tikkurila Pensselipesu (Tool 
Cleaner) wordt aanbevolen voor het verwijderen van een beetje geharde verf.

Onderhoud instructies
Indien nodig, op zijn vroegst, na ca. twee weken na het aanbrengen van de lak. 

Reinig het oppervlak licht met een vochtig reinigingshulpmiddel, een zachte borstel, een spons of reinigingsdoek en 
een neutraal (pH 6-8) reinigingsmiddel. Laat het oppervlak niet nat. Reinig zeer vervuilde oppervlakken met een 
milde alkalische (pH 8-10) reinigingsoplossing en b.v. een schoonmaakdoekje of spons. Spoel het oppervlak 
zorgvuldig af.

Onderhoudsbehandeling
Oppervlakken die zijn gelakt met Kiva meubellak kunnen worden behandeld met een vergelijkbare lak op 
waterbasis. Zie voorbereiding.

Milieu en afvalverwerking
Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi 
ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID ETIKETTERING volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008
Bevat 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -one (BIT). Kan een allergische reactie veroorzaken. Draag beschermende 
handschoenen.




