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Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel 
aluspindadel läbiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistus tööde puhul 
tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.

Šellakil põhinev isoleerlakk sobib puitdetailide oksalakiks. Lakk pikendab ja takistab 
puuvaigu imendumist läbi värvikihi. Isoleerlakki soovitatakse kasutada ka kitivaltsi 
kruntimiseks enne kittimist, et tagada kiti pikem eluiga. Lakk sobib ka tugevate 
tundmatute plekkide ja läbijooksude isoleerimiseks enne värvimist.

Kasutuskohad: Sobib puit- ja krohvpindadele. 

Värvimistingimused: Krunditav pind peab olema puhas ja vaba 
tolmust, temp üle +12°C, õhuniiskus alla 60%.

Pinna ettevalmistamine: Eemaldada varem värvitud pinnalt lah-
tine värv. Pinnad puhastada mustusest ja tolmust. 

Kruntimine: Enne kasutamist korralikult segada. Krunt kanda 
pinnale ühtlaselt, kasutades pintslit. Olenevalt sellest, kui tugevat 
isoleeri soovitakse, võib krunti peale kanda kuni 3 kihti. 

Töökaitse: Kasutamisel kanda sobivaid kaitsekindaid. Pikaajalisel 
kokkupuutel võib lakk nahka kuivatada. Vältida silma sattumist. 
Silma sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata. Hoida 
lastele kättesaamatus kohas.

Töövahendi puhastamine: Töövahendid pesta sooja vee või see-
bivee lahusega. 

Säilitamine: Hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas, 
säilivusaeg 2 aastat. 

Jäätmekäitlus: Ülejääke mitte valada kanalisatsiooni. Pakendeid 
käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suu-
namist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. 

NB! Isoleerlaki kasutamine ei pruugi igakordselt tagada vai-
gupesade värvist läbitungimist, kuid võib vastavat protsessi 
pikendada.

laki tüüp tumepruun vedelik

läikeaste poolmatt

maht 500 ml

katvus 25–30 m² puidul ühes kihis vaid oksakohtadel

kuivamisaeg 30 min (+18°C) 

sideaine šellak

koostis šellak, piiritus

vedeldi piiritus

veekindlus vees lahustuv, veeauru läbilaskev ehk difuusne

töövahend pintsel

hooldatavus pühkimiskindel, puhastatav niiske lapiga, mitte-pestav

F, R10 Väga tuleohtlik 
Sisaldab piiritust 
S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
S7 Hoida pakend tihedalt suletuna. 
S16 Hoida eemal süttimisallikast- mitte suitsetada! 
S26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja  
pöörduda arsti poole.

Kasutusjuhend
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