
Omschrijving

Aanbevolen gebruik 

Product-
eigenschappen

Watergedragen polyurethaan-acrylaatlak voor gebruik binnenshuis

Parket- en plankenvloeren en andere houten binnenoppervlakken onderworpen 
aan lichte mechanische en chemische belasting.

Voor het gronden, lakken en onderhoud van geschuurde houten binnen-
oppervlakken. Ook geschikt voor het onderhoud van eerder geverfde houten 
vloeren. Test het product eerst op een klein gebied om te controleren of het 
geschikt is voor het oppervlak.
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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.



Technische gegevens

Kleuren

Glans

Dekking

Inhoudsmaten

Toepassing

Droogtijd

Dichtheid (kg/l) 

Chemische weerstand 

Was weerstand 

Gewicht % vaste stof 

Opslag

Niet kleurbaar

Semi-mat.

Kwast 7-10 m²/l. Roller-applicatie 8-10 m²/l. Vilt troffeltoepassing 10-12 m²/l. 
Stalen troffeltoepassing 20-25 m²/l.

1 l, 5 l

Aanbrengen met een troffel, kwast of roller met korte haren.

De droogtijden tussen de lagen zijn aangegeven in de gebruiksaanwijzing. 
Droog om te gebruiken in ca. 12 uur na de laatste toepassing. Vermijd 
intense belasting tijdens de eerste week. Plaats geen zware voorwerpen of 
dingen die drogen voorkomen, zoals tapijten, gedurende de eerste week op 
de vloer.

1,0 kg/l, ISO 2811

Bestand tegen afvegen met, b.v. terpentine. Is niet bestand tegen thinner. 

Alle gebruikelijke reinigingsmiddelen kunnen gebruikt worden, SFS 3755. 

30

Bescherm tegen vorst.
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Top lacquer for stained or lacquered floors:

Shake the Parketti-Ässä floor lacquer thoroughly before use and occasionally during use. Apply two or three top lacquer 
coats of

PARKETTI-ÄSSÄ 20

Toepassing Instructies

Condities
Het houten oppervlak moet droog zijn en vrij van vuil, was of vet. De temperatuur van de lucht en het 
oppervlak moet tenminste +15ºC  zijn en de relatieve luchtvochtigheid 30-80%.

Componenten mengen
Kan indien nodig worden verdund met water.

Voorbereiding van het oppervlak
Schuur de vloer in de richting van het houtpatroon of het licht (schuurpapier nr. 100 of 120). Verwijder 
schuurstof voorzichtig van de vloer met een stofzuiger.

Priming
Voorbehandeling van geschuurde kale houten vloeren:
Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik.  Giet de lak op de vloer 
en verspreid deze met een roestvrijstalen troffel strak in de richting van de houtnerf en textuur. Laat ongeveer 
ca 1 uur drogen en indien nodig, mat schuren (schuurpapier no 150). Verwijder schuurstof voorzichtig met een 
stofzuiger. Breng 1-2 troffelstreken vloerlak aan. Laat het oppervlak 30-60 minuten tussen elke laag drogen.

Industrieel behandelde of eerder gelakte / geverfde parket- en houten vloeren:
Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Reinig de enigszins 
versleten houten vloer van vuil, was en vet. Schuren oppervlakken in slechte staat kaal en breng lak zoals 
hierboven aangegeven aan. Schuur het oppervlak mat met een schuurmachine (schuurpapier no 120 of 150). 
Verwijder schuurstof voorzichtig met een stofzuiger en veeg het oppervlak schoon met een vochtige, pluisvrije 
en schone doek. Controleer vóór het lakken de geschiktheid van Parketti-Ässä op eerder behandelde vloeren 
door een klein testoppervlak te lakken. Breng Parketti-Ässä Vloerlak 2-3 keer aan met een flotex of mohair 
spatel of 1-2 keer met een roller. 

Ongelijke houten vloeren:
Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Ongelijke houten 
vloeren worden met een kwast gelakt. Breng eerst een dunne laag aan en laat deze minimaal 1 uur drogen. 
Ga door met steeds maar een paar planken op basis van houtnerf.

Spreid de lak gelijkmatig uit, vermijd wrijvende cirkelvormige bewegingen. Schuur het oppervlak en verwijder 
het schuurstof zorgvuldig. Breng de tweede laag aan en laat ca 3 uur drogen voordat je de derde laag 
aanbrengt. De derde laag moet dik zijn.

lakken
Grondlak voor geschuurde houten vloeren:
Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Giet de lak op de vloer 
en verspreid het egaal langs de houtnerf of patroon met een roestvrijstalen troffel. Laat het oppervlak ca. een 
uur drogen en schuur indien nodig (schuurpapier nr. 150). Stofzuig het schuurstof voorzichtig van de vloer. 
Breng nog een of twee lagen vloerlak aan met de stalen troffel, laat het oppervlak gedurende 30-60 minuten 
drogen tussen de toepassingen.

Eindlaag voor gebeitste of gelakte vloeren:
Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Breng de twee of drie 
bovenste laklagen van Parketti-Ässä-vloerlak aan met een flotex- of mohairspatel of een of twee lagen met 
een roller.
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Onderhoud: 
In de fabriek gelakte of eerder gelakte / geverfde parket en houten vloeren.
Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Reinig de in de 
fabriek gelakte of eerder gelakte / geverfde, enigszins versleten houten vloer en verwijder vuil, was en vet. 
Schuur slechte en versleten vloeren kaal en lak zoals hierboven aangegeven.
Schuur het oppervlak mat met een vloerschuurmachine (schuurpapier nr. 120 of 150). Verwijder het stof 
voorzichtig van de vloer met een stofzuiger en veeg het oppervlak af met een vochtige, pluisvrije, schone 
doek. Breng voor het lakken van de hele vloer een kleine hoeveelheid aan om te testen of Parketti-Ässä 
geschikt is voor uw oude vloer. Breng twee of drie lagen Parketti-Ässä-vloerlak aan met een mohair- of 
flotex-spatel of een of twee lagen met een roller.

Ongelijke plankenvloeren:
Schud de Parketti-Ässä-vloerlak grondig voor gebruik en zo nu en dan tijdens gebruik. Gebruik een 
kwast om Parketti-ässä op ongelijke plankenvloeren aan te brengen. Breng de eerste laag dun aan en laat 
een uur drogen. Ga verder met een paar planken tegelijk. Breng de lak langzaam en voorzichtig aan, vermijd 
roterende / schurende bewegingen. Schuur het oppervlak en verwijder het schuurstof zorgvuldig. Breng de 
tweede laag aan en laat ca 3 uur drogen voordat je de derde laag aanbrengt. De derde laag moet dik zijn.

Reiniging van gereedschappen
Gereedschap reinigen met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen voor het 
verwijderen van licht geharde verf. Gereedschap reinigen met water. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner 
wordt aanbevolen voor het verwijderen van licht geharde verf.

Onderhoud instructies
Het gelakte oppervlak bereikt zijn definitieve hardheid en chemische weerstand in ongeveer één week 
na de oppervlaktebehandeling. Vermijd het schoonmaken van de vloer gedurende deze tijd. Reinig het 
oppervlak met een borstel, dweil of stofdoek. Vuile oppervlakken kunnen worden gereinigd met een 
reinigingshulpmiddel en een neutrale (pH 6 - 8) wasoplossing.

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
Draag beschermende handschoenen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-
chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC nr. 220-239-6] 
(3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de 
conservering van het product tijdens opslag. Bevat: reactiemassa van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one 
[EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EG-nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).
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