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PÕRANDALAKK 

Tooteteave 

Herdinsi põrandalakk on ühekomponendiline vesialuseline põrandalakk 

puit- ja parkettpõrandate jaoks siseruumides. Seda võib kasutada 

puuvalmis, varem lakitud või Herdinsi põrandaõlipeitsiga töödeldud 

põrandatel. Herdinsi põrandalakil on hea kulumiskindlus ning ka hea 

vastupidavus plekkidele ja kontsajälgedele. See on mõeldud kodus 

kasutamiseks ning seda on saadaval kahes variandis, poolläikiva ja 

poolmatina. 

Koostis: Vesialuseline ühekomponendiline põrandalakk. Sideained: 

polüuretaan ja akrüülpolümeer. 

Pakend: Plastkanister, 1-liitrine ja 3-liitrine. 

Materjali kulu: 1 liitrist piisab 8-10 m² jaoks. 

Kuivamisaeg: Puuvalmis pinnal: 30-60 minutit. Korduval katmisel: 2-4 

tundi. Täielik kulumiskindlus saavutatakse u 4 ööpäeva järel. 

Kulumiskindlus ja tugevus: Kulumiskindlus u 5,5-6,0 mg/100 pöörde kohta (Taber abrasion, SIS 923509). 

Tugevusaste 1 ööpäeva järel u 130 sek. 

pH-väärtus: 8 

Vedeldamine: Mitte vedeldada 

Tööriistade puhastamine: Vesi  

Käitlemine ja hoiustamine: Avamata originaalpakendis 12 kuud. Hoida külmumise eest. 

Jäätmekäitlus: Viia keskkonnapunkti. Täiendava informatsiooni saamiseks võtta ühendust kohaliku omavalitsusega. 

Juhised 

 
Kanda lakk peale lakilabida, rulli või pintsli abil. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb viimane põrandalaki kiht 
kanda peale voolavana. Nii Herdinsi põrandalaki kui lakitava põranda temperatuur peab olema vahemikus 14-28 °C 
(optimaalne temperatuur on 20 ºC). 

Katsetada alati enne alustamist lakki väiksemal pinnal, et kindlustada välimust ja nakkuvust. Tuleb silmas pidada ka 
seda, et teatud tüüpi parkettpõrandaid tuleb enne lakkimist töödelda spetsiaalse krundiga, niisiis tuleb küsimuste 
korral pöörduda põrandamaterjali turustaja poole. Tagada hea ventilatsioon. Soovitatav on kasutada kaitseprille ja –
kindaid. Ümbritsevaid pindu tuleb kaitsta pritsmete eest. 

Kergemad mööbliesemed võib ruumi sisse tuua ühe ööpäeva järel, aga raskemate mööbliesemete ja vaipade paika 
asetamisega tuleb oodata vähemalt neli ööpäeva. Lakitud puitpõrandat võib puhastada tolmuimejaga ja pühkida hästi 
välja väänatud lapiga. Kasutada mahedatoimelist neutraalset puhastusvahendit. 

Töötlemata põrand 

Alustuseks lihvida põrandat kergelt, parandamaks nakkuvust. Kasutada liivapaberit, mille karedus on umbes 120. 
Seejärel eemaldada tolmuimeja või lapi abil kogu lahtine tolm. Põrand peab lakkimiseks olema hästi lihvitud, kuiv ja 
tolmuvaba. 
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Loksutada kanistrit või segada Herdinsi põrandalakki hoolikalt ning lasta võimalikel õhumullidel kaduda. Kanda 
Herdinsi põrandalakk peale 2-3 korda. Iga lakkimiskorra järel lasta põrandal vähemalt 4 tundi kuivada. Iga 
lakkimiskorra eel põrandat kergelt lihvida. Kasutada liivapaberit, mille karedus on umbes 180. 

Lakitud puitpõrand 

Varem lakitud põrandate üle lakkimise puhul, juhul kui need ei ole päris puhtaks lihvitud, on oluline enne töötlemise 
alustamist kontrollida nakkuvust väiksemal pinnal. Kõik poonimisvaha, põranda poleerimisvahendi jms jäänused 
tuleb enne põranda üle lakkimist eemaldada. 

Alustuseks tuleb põrandat kergelt lihvida. Kasutada liivapaberit, mille karedus on umbes 120. Seejärel eemaldada 
tolmuimeja või lapi abil kogu lahtine tolm. Põrand peab lakkimiseks olema hästi lihvitud, kuiv ja tolmuvaba. 

Loksutada kanistrit või segada Herdinsi põrandalakki hoolikalt ning lasta võimalikel õhumullidel kaduda. Kanda 
Herdinsi põrandalakk peale 1-2 korda.  

Tuleb silmas pidada, et varem lakitud põrandate ülelakkimisel võib laki kõvastumisaeg olla pikem. Seetõttu tuleks 
võimaluse korral vältida niisuguse põranda tugevat kulutamist esimese nelja nädala jooksul. 

Herdinsi põrandaõlipeitsiga töödeldud puitpõrand 

Herdinsi põrandaõlipeitsiga töödeldud põrandate lakkimisel peab peits olema enne põrandate lakkimist vähemalt ühe 
ööpäeva kuivanud. Lihvida kergelt/matistada peitsitud põrandat, vältimaks puidukiudude tõusmist. Kasutada punast 
kiulappi vms. Seejärel eemaldada tolmuimeja või lapi abil kogu lahtine tolm. Põrand peab lakkimiseks olema kuiv ja 
tolmuvaba. 

Loksutada kanistrit või segada Herdinsi põrandalakki hoolikalt ning lasta võimalikel õhumullidel kaduda. Kanda 
Herdinsi põrandalakk peale 2 korda. Enne teist lakkimiskorda lasta põrandal vähemalt 4 tundi kuivada. 
Lakkimiskordade vahel põrandat kergelt lihvida. Kasutada liivapaberit, mille karedus on umbes 180. 

Muu 

Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta. 

 

 

 

 


