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Kiva 70, Gloss- meubel en interieurlak

BESCHRIJVING Watergedragen, geurarme, niet-vergelende, tintbare acrylaatlak voor
gebruik op droge houten binnenoppervlakken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN Voor gebruik op droge houten binnenoppervlakken volgens de
gebruiksaanwijzing. Kiva meubel en interieurlak kan ook worden gebruikt 
voor het beschermend lakken van geverfde en gebeitste oppervlakken. 
Niet geschikt voor gebruik op vloeren (gebruik Parketti-Ässä Floor Lacquer 
voor het lakken van vloeren).

AANBEVOLEN
TOEPASSING

Meubels zoals tafels, stoelen, boekenplanken, speelgoed en lambrisering,
houten plafonds, deuren en soortgelijke houten oppervlakken. Ook geschikt
voor het beschermend lakken van geverfde en gebeitste oppervlakken.

TECHNISCHE DATA

 

Basisverven

Kleurenbereik

Glansgraad

Bouwmateriaal emissieklasse

Coverage

Kan maten

verdunner

Toepassingsmethode

EP

Tikkurila interieur houtkleuren en lakken kleurkaart.

Glans

M1

2
8-14 m / liter per laag. De werkelijke strooihoeveelheid is afhankelijk van de textuur,
porositeit en hardheid van het hout.

 1 L, 3 L, 10 L na aankleuren

Water

Kwast, spons of spray.

Droogtijd bij 23 ° C en 50%
relatieve luchtvochtigheid

Stofvrij in ca. 1/2 uur en overschilderbaar na 2-3 uur. Klaar voor gebruik de volgende dag. Het
gelakte oppervlak bereikt de uiteindelijke hardheid na ca. 2 weken. Harde spanning,
schoonmaken en plaatsen van klevende en hete voorwerpen op het gelakte oppervlak moet
gedurende deze tijd worden vermeden.

Chemische weerstand Bestand tegen het reinigen van chemicaliën en zwakke oplosmiddelen, zoals terpentine.
Morsen van koffie, thee enz. Moet onmiddellijk worden weggevaagd. 
Bestand tegen olie en vetten.  

Volume vaste stof Ong. 32%

Dichtheid Ong. 1,0 kg / l, ISO 2811.

opslagruimte Bescherm tegen vorst.

Productcode 853/4 / 5_6404

MED-certificaat MED B7150 Kiva

TOEPASSINGSDETAILS

Applicatie voorwaarden Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur ten minste +10 ºC en de
relatieve luchtvochtigheid 30 - 80%.

Voorbereiding Nieuw houtoppervlak: 
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maak het oppervlak schoon van vuil en stof. Nat maken met schoon water om losse houtvezels
bloot te leggen, laten drogen en schuren. Verwijder schuurstof.  
Eerder gelakt oppervlak: 
Was het oppervlak met Maalipesu-reinigingsmiddel en spoel voorzichtig met water. Schuur het
oppervlak mat. Verwijder bestaande coatings die in slechte staat zijn volledig met verf
verwijderingsmiddel of door schuren. Behandel als nieuw houtoppervlak.  

lakken Roer Kiva Furniture Lacquer grondig voor en tijdens gebruik. Verdun zo nodig met water. Breng
aan met kwast, spons of spray 2-3 keer.  
Als u een getint product gebruikt, moet u eerst een proeflak aanbrengen op een afzonderlijk
stuk hout om zeker te zijn van de juiste kleur. De uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort,
dwz oorspronkelijke kleur en hardheid en het aantal aangebrachte lagen. Dun de getinte lak
met ca. 20-30% water voor de eerste laag. De gekozen kleur- en glansgraad wordt normaal
bereikt na het aanbrengen van twee lagen. Behandel altijd het hele oppervlak zonder
onderbreking en op grote paneeloppervlakken, weinig platen tegelijk om overlappen te
voorkomen.  

Reiniging van
gereedschappen

Reinig direct na gebruik met water. Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner) wordt aanbevolen
voor het reinigen van geharde verf van gereedschappen.

Onderhoud instructies Reiniging vroegste ca. 2 weken na toepassing, indien nodig. 
De oppervlakken worden schoongemaakt met een zachte borstel, een vochtige reinigingsdoek
of spons en een neutraal (pH 6-8) wasmiddel. Het oppervlak mag niet nat blijven. Zeer vuile
oppervlakken kunnen worden gereinigd met een licht alkalisch (pH 8-10) reinigingsmiddel met
bijvoorbeeld een schoonmaakdoekje of een spons. Spoel het oppervlak zorgvuldig af.  

Onderhoudsbehandeling Oppervlakken die zijn gelakt met Kiva Furniture Lacquer kunnen worden onderhouden met
hetzelfde type watergedragen lak. Zie voorbereiding.

EU VOC 2004/42 / EC-
grenswaarde

(kat A / e) 130 g / l (2010. Kiva bevat VOC max. 130 g / l.

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
ETIKETTERING 

 volgens Verordening (EG)
Nr. 1272/2008

Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk. Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag 
verkrijgbaar.

MILIEU- EN
AFVALVERWIJDERING

Lege blikken moeten worden gerecycled of verwijderd in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften. Vloeibaar afval moet worden vernietigd volgens de plaatselijke voorschriften.

VERVOER ADR: niet geclassificeerd

ser070415 / garta181214 / niear010610 / mkv151214 / 853 6404

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en 
praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele 
systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de 
omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing 
van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze 
instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen
zonder kennisgeving.
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