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Məhsul təqdimatı 
Penguin Minora Parket Lakı tək komponentli, su əsaslı, parlaq, ekoloji təmiz parket lakıdır. 
 

İstifadə olunacaq səthlər 

Penguin Minora Parket Lakı hər növ taxta üzərinə tətbiq oluna bilən, cızılma, aşınma, hər növ təmizləyici 
vasitə və kimyəvi maddələrə qarşı davamlı, qoxusuz parket lakıdır. 
 

Çəkilən qat qalınlığı və nəzəri yayılma sahəsi 
 Ən az Ən çox 
Nəzəri yayılma sahəsi (m2/l) 14 20 

 

Fiziki xassələri 
Rəng Şəffaf 
Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %) 33-34 
Sıxlığı (q/sm3) 1.02-1.06 
Özlülüyü 13-15 

 

Səthin hazırlanması 
Yeni səthlər yağ, kir və toz qalıqlarından təmizlənməlidir. Köhnə taxta və parket səthlərində sumbatalama 
prosesi aparılmalı və daha sonra səth təmizlənməlidir. 
 

Rənglənmə qaydaları 
İstifadəyə hazırdır, ehtiyac olduqda su ilə incəldilə bilər. Təmiz, quru və tozsuz səthlərə əvvəlcə Penguin 
Minora Dolğu Lakı tətbiq olunur. Quruduqdan sonra yüngülcə sumbatalanır və səth mövcud tozlardan 
təmizlənir. Qatlar arasında ən azı 3 saat gözləməklə 2-3 qat tətbiq olunur. 
 

Quruma zamanı 
Quruma zamanı əsasən hava şərtlərinə, çəkilən qat qalınlığına və çəkilən qat sayına bağlıdır. Aşağıdakı 
cədvəldə boyanın hava temperaturundan asılı olaraq təqribi quruma zamanı göstərilmişdir. 

- Boyanacaq ərazi yaxşı havalandırılmalıdır (Açıq hava və ya sərbəst hava dövretməsi) 
- Qalınlıq vurulacaq qatların sayı nəzərə alınaraq vurulmalıdır. 
- Neytral səthə 1 qat tətbiq olunur. 
- Nisbi rütubət 70%-dən yuxarı olmamalıdır. 
- 25°C temperaturda 15 dəqiqədə toxunma qurumasını, 30 dəqiqədə toz qurumasını və 3 saatda sərt 

qurumanı tamamlayır.  
 

Tövsiyə olunan rəngləmə sistemi 
Penguin Minora Dolğu Lakı 2 qat 
Penguin Minora Parket Lakı 2 qat 
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Saxlama şərtləri 
Məhsul sərin, yaxşı havalandırılan depolarda saxlanılmalıdır. İstilik və qığılcım çıxma ehtimalı olan yerlərdən 
uzaq tutulmalıdır. Qab hava almayacaq dərəcədə bağlı olmalıdır. 

 

Qablaşdırılma şəkli 
5 lt-lik plastik qablarda istehsal olunur. 

 
Sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydaları 
Qabın üzərində göstərilən qaydalara riayət edin. Yüksək temperatur və qığılcım çıxma ehtimalı olmayan 
depolarda saxlayın. Yaxşı havalandırılan ərazilərdə istifadə edin. İstifadə zamanı dəriylə təmas olmuşdursa, 
uyğun həlledici ilə sonra su və sabunla yuyulmalıdır. Gözə düşdüyündə bol su ilə yuyulub gərək olduğunda 
tibbi müdaxilə olunmalıdır. 
 

 
Qeyd: “Caspi-Marine Technologies” MMC şirkəti xəbərdarlıq etmədən texniki məlumat səhifəsindəki 
məlumatları dəyişdirmə hüququnu özündə saxlayır. 


