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Fișa Tehnică
CEDRIA Lac Protect 10

Pentru Interior

Descrierea Produsului
Lac poliuretanic neutru. Pe bază de apă. Concept nou în domeniul lacurilor, satisface cerințele industriei cât și ale 
tâmplarilor și artizanilor.

Proprietățile peliculei
Duritate și rezistență deosebită
Finisaj optim. Transparență totală. Nu modifică culoarea lemnului.
Lavabilă.

Conformă cu standardele UN-EN 71-3 (jucării) și UNE-EN-ISO 16000 .
Ecologică.

Utilizare Recomandată
Pentru uși, ferestre, balustrade, parchet, scări interioare, și pardoseli din lemn. Interior.

Caracteristici Tehnice 
Rasini Poliuretanică Alifatică Acrilică

Luciu Satin și Mat

Miros Inodor

Viscozitate Brookfield 1800 - 2200 mPa.s (L3, 50 25°C) 

Densitate (20ºC) 1.04 kg/l 

Tip Solvent Apă

COV Complies with RD 227/2006 Annex I.1 VOC Max.130 g/l

Uscare 30 minute 

Conditii de Aplicare Umiditate Maximă Relativă 65%. Temperatura în 5⁰ și 35⁰

Depozitare A se păstra in intervalul de temperaturi: 5ºC și 35ºC

Ambalaje 750ml și 4l

Unelte și Curățare pensula, rola or pistol. Curățați uneltele cu apă

Culoare Incolor Neutru

Acoperire 8-9m²/l/strat în funcție de starea suprafeței și esența lemnului

Siguranță
Se vor respecta prevederile legislative privind depozitarea si manipularea.
Se poate păstra: 3 ani în ambalajul original sigilat cu respectarea condițiilor așa cu sunt recomandate in secțiunea the

Caracteristici Tehnice.

Prevent the product or product residues coming into contact with water courses. Remember: the care and protection of 

the environment is the legacy for our future generations. 

Keep out of the reach of children. 

Garanția Calității 
Produsele CEDRIA au fost dezvoltate, fabricate și comercializate cu respectarea  celor mai stricte standarde de calitate. 
Aceste recomandări au fost realizate pe baza cunoștințelor noastre de acum și oferă informații generale despre aplicarea și
utilizarea produselor. Dat ă fiind varietatea mare de substraturi, utilizări și tehnici de aplicare, cumpărătorul sau utilizatorul  
rămâne responsabil pentru verificarea materialelor, aplicarea lor și rezulatul final. Din acest motiv cumpărătorul  sau utilizatorul 
este sfătuit să testeze produsul înainte de aplicarea finală.
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Aplicarea și Pregătirea Lemnului
Este esential să pregătiți lemnul în mod corespunzător înainte de aplicarea lacului: 
1. Lemnul trebuie sa fie uscat (să aibă umiditatea mai mică de 18-20%).
2. Lemnul trebuie să fie curat, fără praf, grăsimi, ceară sau alte substanțe.
3. Înainte de aplicarea lacului se recomandă șlefuirea lemnului pe direcția fibrei utilizând material abraziv cu granulația P120 

pentru deschiderea porilor și îmbunătățirea aderenței.
4. Produsul este gata de utilizare (Doar la aplicarea prin pulverizare se poate, daca e necesar, diluarea cu 5% apă, distilată). 
5. Amestecați viguros (nu agitați)  produsul cu un amestecător curat înainte de utilizare.

Lemn Nou 
Este esențial să pregătiți lemnul în mod corespunzător înainte de aplicarea lacului, conform celor descrise la 
Aplicarea și Pregătirea Lemnului 
In plus, pentru un tratament anticarii aplicați 1 strat de CEDRIA FONDO*¹ înainte de lăcuire.  
Aplicați 2 straturi de CEDRIA LAC PROTECT 10. Lemnul poate fi șlefuit între straturi, cu îndepărtarea prafului rezultat, 
pentru o netezime superioară. Consum specific 180 g/m² pe strat. Timp de uscare între straturi 1 oră. 

Așteptați 24 de ore înainte de amplasarea mobilierului sau a unor obiecte grele pe suprafață. După o săptămână 
pelicula de lac ajunge la duritatea maximă. 

Lemn de esență tare - Castan și Stejar esențe cu mult tanin. 

Este esențial să pregătiți lemnul în mod corespunzător înainte de aplicarea lacului, conform celor descrise la 
Aplicarea și Pregătirea Lemnului . 
Applicați 1 strat de CEDRIA FONDO BLOQUEA TANINOS*¹ pentru prevenirea petelor negre cauzate de tanini. 
Aplicați 2 straturi de CEDRIA LAC PROTECT 10. Lemnul poate fi șlefuit între straturi, cu îndepărtarea prafului rezultat, 
pentru o netezime superioară. Consum specific 180 g/m² pe strat. Timp de uscare între straturi 1 oră. 
Așteptați 24 de ore înainte de amplasarea mobilierului sau a unor obiecte grele pe suprafață. După o săptămână 
pelicula de lac ajunge la duritatea maximă. 

Reîmprospătare 
Se urmărește comportarea peliculei pentru a observa din timp primele urme de eroziune. 

Este esențial să pregătiți lemnul în mod corespunzător înainte de aplicarea lacului, conform celor descrise la 
Aplicarea și Pregătirea Lemnului .
Este suficient să șlefuiți ușor lemnul pe direcția fibrei (a se vedea secțiunea despre pregătirea lemnului). 
Aplicați 2 straturi de CEDRIA LAC PROTECT 10. Lemnul poate fi șlefuit între straturi, cu îndepărtarea prafului rezultat, 
pentru o netezime superioară. Consum specific 180 g/m² pe strat. Timp de uscare între straturi 1 oră. 
Așteptați 24 de ore înainte de amplasarea mobilierului sau a unor obiecte grele pe suprafață. După o săptămână 
pelicula de lac ajunge la duritatea maximă. 

Întreținerea Periodică 
Curățați suprafața cu un aspirator și un mop. 

Pentru a menține parchetul în stare bună și a-l înfrumuseța aplicați un strat de CEDRIA REVITALIZADOR PARA 

PARQUET*¹. 

Recomandări Suplimentare 
CEDRIA LAC PROTECT 10 este compatibil cu majoritatea lazurilor și lacurilor pe bază de apă aplicate în prelabil sau 

subsecvent. Pentru alte tipuri de tratament, testați țnainte de aplicare. 

Nu se recomandă aplicarea produsului la temperaturi mai mici de 5⁰C. 

Timpul de uscare diferă în funcție de temperatură și umiditatea relativă a aerului. 
Performanța și comportarea produsului depinde de tipul lemnului. 
În timpul șlefuirii evitați utilizarea bureților metalici, a lânei de oțel și a altor metode care pot lăsa pe suprafață particule metalice. 

*¹: A se vedea Fișa Tehnică a produsului.

Importator și distribuitor în România: DECORATOR SRL, str. Mica 13-21, Brasov, 0724631525, www.edecorator.ro 




