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LAKKPEITS 

Tooteteave 
 

Herdins Lakkpeits on läbipaistev ja toob esile puidu loomuliku struktuuri (va. 
valge, millel on värvivad omadused). Tootel on väga hea nakkevõime isegi 
eelnevalt töödeldud pindadel.  
Herdins lakkpeitsi võib vedeldada nt. tehnilise piirituse või etanoolipõhise 
vedeldiga. Kõiki toone (va. valge) on võimalik omavahel segada. 
 
Koostis: Lahustuvad värvained, etanool, ksüleen, etüülatsetaat, isobutanool ja 

alküüdühendid. 

Pakend: Plastpurk 300 ml, plastkanister 1 l 

Kulu: 1 liitrist lahusest jätkub 8-10 m² töötlemiseks. 

Kuivamisaeg: Kuivamisaeg, 2 tundi 20° C juures. 

Töövahendite puhastamine: Eemaldage pintslitest ja teistest töövahenditest 

lakkpeitsi nii palju kui võimalik. Seejärel puhastage töövahendid etanoolipõhise vedeldiga või kasutage tehnilist 

piiritust.   

Käitlemine ja hoidmine: Tagage hea ventilatsioon. Vältige toote nahale ja silma sattumist. Hoidke eemal soojus- ja 

tuleallikatest ning sädemetest. Peitsi aure mitte sisse hingata. Vajadusel korraldage sundventilatsioon või 

kohtventilatsioon. Säilitamine peab toimuma vastavalt tuleohtlike toodete hoiustamiseeskirjadele. 

Jäätmekäitlus: Herdins lakkpeits on lahustipõhine. Järelejäänud peits ja puhastusvedelik tuleb lahustipõhise  

värvaine jäätmetena viia kahjulike ainete kogumispunkti 

Juhised 

Pinna ettevalmistamine 
 

Hea tulemuse saavutamiseks peab pind olema hoolikalt lihvitud ning mustuse ja defektivaba.  

Peitsimiseks hea aluspinna tagamiseks lihvige pinda puidukiu suunas 150-180-se liivapaberiga või muu sarnasega. 

Eelnevalt töödeldud pinnad tuleb lihvida ning vajadusel pesta ehitussooda lahusega. Seejärel ehitussooda hoolikalt 

maha loputada. 

Mõnikord on vaja puidu pinnal olevad augud eelnevalt pahteldada. Selleks kasutage kiiresti  kuivavat puidupahtlit, 

mida müüakse enamlevinud puidutoonides. Peitsimisel võib pahteldatud koht omandada muust pinnast veidi erineva 

tooni. Jälgige tähelepanelikult, et pind väljaspool täidetud kohta oleks pahtlivaba. 

Pealekandmine 

Pidage meeles, et värvitoon sõltub puidu loomulikust värvist ja struktuurist. Seepärast tehke alati enne peitsimist 

värvitooni kontrollimiseks tööproov samatüüpi puidupinnal.  

Peitsi tuleb peale kanda ohtralt ning pintseldada puidukiu suunas. Peitsi kogust pinnal saab kiiresti ühtlustada 

kuivaks pühitud pintsli või väljaväänatud loodusliku käsnaga.  

Võimalusel peab pind peitsimisel olema horisontaalasendis. Kui kavatsete peitsida või lakkida seina- või laepaneeli on 

seda parem teha enne paneeli paigaldamist. Kui olete sunnitud töötama vertikaalsel pinnal, alustage alati alt ning 

liikuge ülespoole. Siis jookseb peits vähem ning tulemus saab ühtlasem. 
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Arvestage samuti, et puit “hingab” ka peale paigaldamist. Seepärast peitsige ka ääred ning punnid ja sooned. 

Järeltöötlus 

Järelharjamine paneeliharjaga annab kaunima tulemuse. 

Suurt kulumiskindlust nõudvad pinnad tuleb üle lakkida.  

Oodake vähemalt 24 tundi, selleks, et lakkpeits jõuaks kivistuda, ning seejärel lihvige ettevaatlikult peitsitud pinda. 

Peitsi maha lihvimise vältimiseks kasutage lihvimisriiet või peent liivapaberit. 

Olge eriti ettevaatlik läikivatel kohtadel ja oksakohtade ümbruses. Enne Herdins Betslack’iga või Interjöörlakiga üle 

lakkimist, eemaldage lihvimistolm. Kui soovite mitut lakikihti, siis lihvige kergelt ka lakkimiskordade vahel. 

TÄHELEPANU! 

- Kui te ostate korraga mitu pakendit lakkpeitsi Herdins Lackbets, siis enne töö algust, segage need omavahel 
suuremas anumas, nii väldite võimalikke värvitooni erinevusi. 
- Heledad ja pehmed osad imavad rohkem peitsi kui tumedad ja kõvad. See kehtib samuti puitpinna otsaservade 
kohta, kus puidukiud on “lahtised”. 
- Valmistage pind hoolikalt ette, nii on kergem peitsida, ja te saavutate parema tulemuse. 
- Väiksemaid pindu on kõige kergem peitsida pintsliga, või kastes neid peitsilahusesse. Suurte pindade puhul kasutage 
looduslikku käsna. 
- Enne kui alustate tööd, proovige värvitooni väikesel kõrvalisel pinnal. 
- Peitsi nahale sattumise vältimiseks kasutage kummikindaid. 
- Lakkpeitsiga Herdins Lackbets võite peitsida ka varem töödeldud pindu, kuid siis võib kuivamisaeg ja nakkuvus 
ülaltoodust erineda. 
 
Muu 
 

Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta. 


