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IDEAL lac de parchet (lucios/semilucios) 
 
UTILIZARE 
Lăcuirea suprafeţelor de parchet şi lemn în încăperi cu trafic moderat, precum şi lăcuirea diverselor obiecte din lemn. 
 
CARACTERISTICI 
• Monocomponent 
• Uşor de utilizat 
• Simplu de întreţinut 
 
DATE TEHNICE 
  

COMPOZIŢIE alchid uretanizat
LUCIU lucios, semimat
CORP SOLID 45 %
DENSITATE 0,9 g / ml
TIMP DE APLICARE ÎNTRE STRATURI 24 ore
DILUARE diluant TESSAROL
AMBALARE 0.75l, 2.5l
TERMEN DE VALABILITATE În ambalajul original, sigilat în condiŢiile de depozitare recomandate 

(temperatura între +5C şi +35C, încăpere uscată) se poate întrebuinŢa 
până la data înscrisă pe ambalaj. 

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
  

APLICARE diluare vâscozitate 
(DIN 4 mm) 

diuza presiune 

pensulă, rolă dacă este 
necesar 

75s   

PULVERIZARE 5-10 % 30s 1,2-1,5 mm 3-4 bar 
CONDŢII DE LUCRU temperatura lacului, aerului şi obiectului de lăcuit între +18 C és 25C 

umiditatea relativă: 40 – 70 % 
USCARE (T = +20ºC, umiditate rel. 65%) Uscat la praf în cca. 1 oră, stratul următor în 24h, dare în folosinŢă: 1 săptămână

Timpul de uscare va fi mai lung în condiŢii de temperatură mai scăzută sau 
umiditate mai ridicată 

ACOPERIRE Teoretic: 1 litru este suficient pentru 10-12 m2. Consumul real depinde de specia 
lemnului, de prelucrarea acestuia şi de modul de aplicare. 

CURĂŢIREA UNELTELOR Diluant TESSAROL sau diluant alchidic

 
PREGĂTIREA SUPORTULUI 
Lemn natur (parchet) 
Umiditatea parchetului trebuie să fie între 8 - 10 %. Parchetul trebuie să fie şlefuit mecanic desprăfuit. Neuniformităţile şi 
crăpăturile trebuie să fie reparate cu amestec de praf rezultat la şlefuire şi lac de parchet, care se apliică cu şpaclul. Şlefuirea dintre 
straturi se efectuează manual cu hârtie abrazivă de 150-180. 
 
Repararea parchetului vechi 
Lacul vechi trebuie îndepărtat complet. Şlefuirea intermediară între straturi se efectuează cu hârtie abrazivă de 150-180. 
 
PREGĂTIREA LACULUI 
Lacul trebuie amestecat bine înainte de utilizzare. 
 
 
SISTEME DE APLICARE 
Suprafaţă Pregătire Strat final

Parchet, duşumea 
din lemn, lemn 
neprelucrat 

Parchetul uscat se va şlefui mecanic şi se va 
curăţa de impurităţi 

3x ideal lac de parchet (lucios/semilucios)

Parchet vechi Lacul vechi trebuie îndepărtat complet 3x ideal lac de parchet (lucios/semilucios)
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OBSERVAŢII ŞI SPECIFICAŢII 
• Materialul lemnos natural îşi poate modifica nuanţa în funcţie de condiţiile de iluminare. 
• În cazul lemnului exotic sau necunoscut vă recomandţm executarea unei testări pe o suprafaţă mică şi mai puţin vizibilă. 
• Pentru decorarea şi nuanţarea lemnului puteţi folosi BORI lazur strat subţire. 
• Lacul se poate curăţa cu detergenţi casnici şi o cârpă umedăla 2 săptămâni de la aplicare. Mobila se poate aşeza în 2 

săptămâni iar covoarele la 3-4 săptămâni. 
• Se poate prelungi perioada de exploatare a lacului de parchet dacă acesta este întreţnut cu soluţii corespunzătoare. 
• Se recomandă utilizarea unor suporţi din pâslă pentru protejarea picioarelor mobilierului. 


