Lac suedez
Glitsa MultiKote™ lac suedez este este un lac de conversie bi-component cu uscare rapidă creat pentru pardoseli de lemn masiv.  Glitsa MultiKote este proiectat pentru
utilizarea ca sistem de auto-etanşare aplicat peste el însuși, sau se poate aplica încă un strat de lac Glitsa Gold Seal sau Gold Seal Lite Scent.
CARACTERISTICI

Aspect/Culoare:
Chilimbariu palid
Claritate:
Transparent
Greutate materie solidă: 39-40%
Vâscozitate (tip Zahn nr. 2): 32 de secunde
Livre/gallon:
7,70 - 7,79
Punct de inflamabilitate: 54° F (12.22° C).
Nivelare:
Excelentă
Timp de uscare:
La 70° F/ 21° C,  50% umiditate relativă
La atingere:  1 - 2 ore Al doilea strat:  4 - 6 ore
depinzând de conditiile de mediu
Acoperire:
300 - 400 picioare pătrate/gallon.
Compuși organici volatili (COV): 560 - 566 grame pe litru
Uscare completă:
7 la 10 zile
Tipuri de luciu:
Lucios
Semi-lucios
Satinat
Mat
> 85
50 - 55
28 - 33
18-22

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pardoseli din lemn natural:
• Șlefuiți până la granulația de 100-120 folosind metode aprobate de NWFA.
• Lustruiți cu un abraziv de tip plasă cu granulația 100-120.
• Îndepărtați tot praful de la șlefuire de pe podea aspirând atent și curățați cu Glitsa Tack Mop (mop
ușor adeziv).
• În acest moment puteți aplica un prim strat de Lac suedez MultiKote pe suprafața de lemn.
Pardoselile băițuite:
• Șlefuiți până la granulația de 100-120 folosind metode aprobate de NWFA.
• Lustruiți cu un abraziv de tip plasă cu granulația 100-120.
• Îndepărtați tot praful de la șlefuire de pe podea aspirând atent și curățați cu Glitsa Tack Mop (mop
ușor adeziv).
Consultați instrucțiunile Glitsa Gold Seal Stains pentru procedurile de aplicare și timpii de uscare.
• Pardoselile băițuite pot fi etanșate cu Lac suedez MultiKote.
Reacoperirea pardoselilor de lemn deja existente:
• Lacul suedez MultiKote poate fi aplicat peste o mare varietate de lacuri de conversie existente în
prezent pe piață. Este responsabilitatea utilizatorului să determine compatibilitatea și calitățile de
aderență înainte de utilizare.
• Cele mai bune rezultate sunt obţinute prin curăţarea temeinică a podelei cu un mop umed şi
cu Glitsa Clean™ Soluție pentru curățat pardoseli de lemn amestecată cu apă caldă. Consultaţi
instrucţiunile de pe sticla de Glitsa Clean Soluție pentru curățat pardoseli de lemn.
• Când podeaua este uscată, şlefuiţi cu un abraziv de tip plasă, folosit, de granulaţie 120 sau mai fină
sau cu un pad de condiționare şi benzi abrazive de granulație 180. Trebuie să aveți grijă să nu șlefuiți
prea agresiv, deoarece zgârieturile de șlefuire pot fi vizibile prin stratul final.
• Pentru cele mai bune rezultate, desprăfuiți temeinic podeauan prin aspirare și utilizarea unui Glitsa
Tack Mop umezit cu apă sau cu diluant pentru lac.
• Acum puteți aplica lacul MultiKote.
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APLICARE

Se recomandă aplicarea a două straturi de Lac suedez MultiKote pentru a obține o acoperire durabilă,
rezistentă la uzură. Dacă doriți, puteți aplica un al treilea strat, pentru durabilitate suplimentară.  Aplicați
lacul MultiKote la temperaturi cuprinse între 60-70º F (15.6-21.1º C.) şi umiditate relativă 40 % - 60 %.
Umiditatea ridicată sau temperaturile scazute vor extinde timpii de uscare. Folosiți o mască aprobată
de NIOSH/MSHA, cu cartuș de formaldehidă atunci când aplicați MultiKote. Mixați doar cantitatea de
lac MultiKote și întăritor necesară pentru utilizarea în 24 de ore. Mixați lacul MultiKote și întăritorul întrun recipient de plastic și amestecați bine. IMPORTANT:  Adăugaţi numai cantitatea de recomandată
de întăritor.  
Înainte de aplicarea, opriţi toate luminile de control, încălzitoarele, aparate de aer conditionat și toate
celelalte surse de aprindere. Deoarece se degajă vapori, preveniți mărirea concentrației lor prin
ventilarea zonelor pe care nu se lucrează.
În timpul lunilor de iarnă, trebuie asigurate temperaturi mai ridicate, apoi închideți sursele de căldură
pentru a preveni mișcarea aerului. În timpul aplicării, este important să preveniți mișcarea directă a
aerului (ferestre, uși și aer provenit de la instalații de refrigerare) peste MultiKote, deoarece acest
lucru va face lacul să se usuce prea repede, rezultând în urme de aplicare și lipsa curgerii. Asigurați
ventilare indirectă în timpul aplicării.  Evitați lumina directă a soarelui pe zona care este acoperită prin
acoperirea ferestrelor, dacă este necesar.  Soarele puternic va încălzi lemnul și va face lacul să se
usuce prea repede pentru a permite curgerea corectă, sau ar putea provoca apariția bulelor în produs.
• Mixați doar cantitatea de lac și întăritor necesară pentru utilizare.
• Amestecați temeinic lacul.
• MultiKote trebuie aplicat generos cu un trafalet de mohair, un aplicator (noii trafaleți de mohair ar
putea lăsa scame în lac) sau cu pensula Glitsa.  Lacul trebuie aplicat la 300 - 400 picioare pătrate/
gallon.
• Urmăriți fibra lemnului de la un perete la altul, asigurându-vă că nu lucrați sau pensulați prea mult
materialul și nu aplicați în strat prea subțire, ceea ce ar putea face ca MultiKote să se usuce prea
repede și nu ar permite curgerea corectă. În zonele cu climă caldă, uscată, se poate adăuga lacului
Glitsa Retarder, pentru a mări timpul de utilizare în recipient deschis şi a ajuta la curgere.
Când MultiKote este uscat la atingere, ventilați locația în timp ce mențineți temperaturi de 60º - 70º F.
(15.6º - 21.1º C.). Calitatea optimă a aerului se obține prin ventilare agresivă.
• Odată uscat, şlefuiţi cu un pad de condiţionare şi benzi abrazive cu granulația 180 sau mai fine.
• Pentru cele mai bune rezultate, aspirați cu grijă şi desprăfuiți cu apă sau cu un diluant premium
pentru lac, cu ajutorul unui Glitsa Tack Mop.
• Aplicați întotdeauna straturile ulterioare în 4 până la 8 ore de la șlefuire.
• Pentru rezultate optime, permiteți un timp de uscare de minim 4 ore înainte de aplicarea stratului
final.
• Nu aplicați mai mult de două straturi într-o perioadă de 24 de ore.
Imediat după aplicarea lacului curățați echipamentul cu diluant proaspăt pentru lac și eliminați solventul
folosit în conformitate cu reglementările locale, statale și federale.
ÎNTREȚINERE
• Pentru a menţine aspectul plăcut al Glitsa MultiKote, preveniți acumularea de murdărie pe podea.
• Folosiţi covoare protectoare la intrarea în zonele cu trafic intens şi periodic curățați de praf cu Glitsa
Maintenance Mop (mopul de întreținere Glitsa), după cum este necesar.
• Atunci când este necesară o curăţare în profunzime, utilizaţi Glitsa Clean Soluție pentru curățat
pardoseli de lemn.
• Folosiţi protectoarele de pâslă Safeglides® pentru picioarele mobilierului.
• Când Glitsa MultiKote începe să arate semne de uzură, sau când procedura de curăţare
recomandată nu reuşeşte să curăţe pardoseala, poate fi necesară reaplicarea lacului
TERMEN DE VALABILITATE: Un an în container închis.
DURATA DE FOLOSIRE ÎN RECIPIENT DESCHIS: După ce s-a adăugat întăritorul, durata
de folosire a Lacului suedez Multicoat este de 24 de ore. Temperaturile ridicate vor reduce
durata de folosire.
ELIMINARE: Aruncaţi conţinutul neutilizat în conformitate cu reglementările locale, statale
şi federale.

