
FT-kortti LVC vesiohenteisille 
Pohja- ja pintalakoille ja parketti kitille 

Kortissa olevat tuotteet ovat suunniteltu käytettäväksi tuoteperheenä 

LVC Parkettikitti 

Soveltuu lakkaamattomalle tai puhtaaksi hiotulle puulle parketti- ja puulattioille rakojen kittaukseen (raon  
leveys max 2 mm) ennen lattian käsittelyä pohja- ja pintalakoilla. Tuote soveltuu sellaisenaan eri puulajeille 
– ei värjää puuta.  
Käyttöohje: kitattavan puupinnan on oltava kuiva ja hyvin hiottu, ns. puupuhdas, sekä huolellisesti 
puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista. sekoita astiassa oleva kitti lattian hiomapölyyn, jotta saat 
oikean värisen kitin.  
Ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä kitti lattiarakoihin teräslastalla ristikkäisin vedoin. toista käsittely 
tarvittaessa. 
Riittoisuus:kertalevitys teräslastalla n. 9 ml/l, rakoisuudesta riippuen. 
Kuivumisaika:15–30 minuuttia, isot raot 24 h. Vallitsevat olosuhteet ja kitattavien rakojen koko  
vaikuttaa kuivumisaikaan. 
Varastointi:Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa yli +5 °C lämpötilassa 1 vuosi.  
Pakkauskoko 5 l.  
Ohenne: Vesi. 
Väri:Puupinnan ja hiomapölyn mukaan. helppoa hioa. 
Liuotinaineet:Ei liuotinaineita (VOC–yhdisteet 0 %). 
 
 

LVC Pohjalakka 

 
Pohjalakka on vesiohenteinen, korkean kuiva-ainepitoisuuden sisältämä pohjalakka parketti- ja 
puulattioille. Tuote on ympäristöystävällinen eikä se sisällä liuotinaineita. Tuote on lähes hajuton. 
 
Käyttöohje: Käsiteltävän puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu, ns. puupuhdas. Mikäli käsiteltävä pinta 
on aikaisemmin lakattu, suoritetaan ensimmäinen koneellinen hionta karkeudella 36 tai 40 vanhan 
lakkakerroksen poistamiseksi. Tämän jälkeen suoritetaan hionta karkeudella 60, jonka jälkeen suoritetaan 
vielä viimeistelyhionta karkeudella 100 tai 120. Mikäli kyseessä on vanha, maalattu pinta, niin 
suosittelemme maalinpoistoon ensimmäiseksi hiontakarkeutta 24. 
Levitä pohjalakka ruostumattomalla teräslastalla tasaisesti, ohuena, kireänä kalvona. anna lakan kuivua 15–
30 minuuttia niin, että pinta on saanut kauttaaltaan tasaisen sävyn. Pohjalakkaus suoritetaan kolmeen 
kertaan lastalevityksenä. 
Riittoisuus: Kertalevitys teräslastalla n. 25–35 m2/l. 
Lakkausolosuhteet: Suositeltava alin lakkauslämpötila +18 °C ja korkein ilman suhteellinen kosteus 70 %Rh. 
Kuivumisaika: Olosuhteista riippuen n. 10–30 minuuttia. 
Varastointi: Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa yli +5 °C lämpötilassa 1 vuosi.  
Pakkaus: Pakkauskoot  5 l ja 10 l.  
Ohenne: Vesi. 
Tulenarkuus: Ei tulenarkaa. 
Liuotinaineet:Ei liuotinaineita (VOC–yhdisteet 0 %). 
Työvälineiden puhdistus: heti käytön jälkeen haalealla vedellä.  
Kuljetus: ei Vak-luokiteltu. suojeltava jäätymiseltä. 



 

LVC Pintalakka kiiltoaste ja Silkinhimmeä pintalakka 
 
Vesiohenteinen pintalakka soveltuu parketti- ja puulattioille. Tuote on ympäristöystävällinen  
eikä se sisällä liuotinaineita. Tuote on lähes hajuton. Kiiltoasteet ovat Pintalakalla puolikiiltävä ja 
Silkinhimmeällä himmeä. 
 

Käyttöohje: Levitä pintalakka huopa- tai mohairlastalla puunsyiden suuntaisesti. ensimmäisen 

pintalakkakerroksen kuivuttua suoritetaan tarvittaessa kevyt välihionta hiomaverkolla käyttäen karkeutta 
120 tai 150. hionnan voi suorittaa myös vastaavilla hiomapaperikarkeuksilla. Poista hiontapöly huolellisesti 
imuroimalla. tämän jälkeen pintalakkaus toistetaan vielä kahteen kertaan.  
 
Huomioitavaa: Seuraavan lakkakerroksen saa levittää vasta edellisen kerroksen kuivuttua (vähintään 1–2 
h). Epätasaisten lattiapintojen lakkaus suositellaan tehtäväksi lakkasiveltimellä. uudet, puhtaat ja 
hiomattomat höyläpintaiset ponttilautalattiat eivät tarvitsevälttämättä pohjalakkausta. Lakkaus voidaan 
suorittaa alusta loppuun pintalakalla, jolloin suosittelemme vähintään 3–4 lakkauskertaa riittävän 
kalvopaksuuden saavuttamiseksi. sekoita lakka huolellisesti ennen käyttöä ja anna tasaantua ilman 
poistumiseksi.  
 
Riittoisuus: kertalevitys huopalastalla n. 8–10 m2/l. 
Lakkausolosuhteet: Alin suositeltava lakkauslämpötila +18°C ja korkein ilman suhteellinen kosteus 70 % rh. 
Lattian tai lakan lämpötila ei saa olla alle +16°C lakkauksen tai kuivumisen aikana.  
Kuivumisaika: n. 1–2 h. kuivumisaikaan vaikuttaa lämpötila, kosteus, levitysmäärä ja puupinnan 
huokoisuus. Tuote kuivuu 1–2 vuorokaudessa kevyttä kulutusrasitusta kestäväksi, mutta lopullinen 
kulutuskestävyys saavutetaan n. 2 viikon kuluttua. Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat lakkaustulokseen ja 
kuivumisnopeuteen. 
 
Varastointi: Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa yli +5 °C lämpötilassa 1 vuosi. suojeltava 
jäätymiseltä. 
Pakkauskoot : 5l ja 10 l. 
 
 

Kaikille edellä oleville tuotteille yhteiset lisätiedot: 
 
Ohenne: Vesi. 
Tulenarkuus: Ei tulenarkaa. 
Liuotinaineet: Ei liuotinaineita (VOC–yhdisteet 0 %). 
Työvälineiden puhdistus: Heti käytön jälkeen haalealla vedellä. Tutustukaa myös 
käyttöturvallisuustiedotteen antamiin ohjeisiin.  
Jätteet: Jätteet tulee hävittää voimassaolevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin. 
kuljetus: ei Vak-luokiteltu.  
 
 
Huom! Ravista pakkausta ennen käyttöä.  
säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
suojeltava jäätymiseltä. 
 
 
Lisätietoja: Suositukset on annettu tekemiemme kokeiden perusteella sekä parhaisiin tietoihimme 
perustuen. Paikallisista olosuhteista tai työn asiallisesta suorittamisesta emme voi vastata. 
 




