
 

 
 

Harmony Vernis Optimum Lakk Adatlap 

 

LEÍRÁS  

Harmony Vernis Optimum lakk (Harmony Vernis béton Optimum) egy kopásálló és rugalmas, vizes 
bázisú kétkomponensű alifás poliuretán alapú lakk, amely véd a víz károsító hatásával szemben, 
és amelyet a beltéri padlók és falak védelmére fejlesztettek ki. 
Harmony Vernis Optimum lakk kiváló felületi védelmet nyújt olyan burkolatok esetén, amelyek 
intenzív használatnak vagy vízpermetnek vannak kitéve (pl. zuhanyozókban vagy fürdőszobákban). 
 
 

JELLEMZŐK 

Típus: vizes bázisú poliuretán lakk 
Szín: fehér 
Felületfényesség: fényes, selyemfényű és matt 
Kiadósság: 1 kg 6-7 m2 felületre elegendő két rétegben 
4 kg szett: A komponens = 3,1 kg, B komponens = 900 g 
2 kg szett: A komponens = 1,55 kg B komponens = 440 g 
500 g szett: A komponens = 390 g, B komponens = 110 g 
Az egyes komponensek tömege kissé eltérhet, a választott fényességtől függően. 
Tárolás: Eredeti bontatlan csomagolásban 6 hónap, száraz, fagymentes helyen tárolva. 
Garancia: A gyártói felelősség 
 
 

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az alapfelület legyen ellenálló, ép, szilárd, tiszta, száraz és nedvességtől mentes. 
Amennyiben szükséges, a tisztításhoz használjon Harmony semleges tisztítószert (Harmony 
Nettoyant neutre) zsír, olaj vagy szennyeződés eltávolításához. 
A felületnek tökéletesen száraznak kell lennie mielőtt a Harmony pórustömítőt (Harmony Bouche 
pores) alkalmazza. 
Vékony, egyenletes filmrétegben alkalmazza 1liter/10 m2 arányban, egy rétegben keresztirányú 
felhordással. 
Ha nagy felületet kell lefedni, alkalmazza a 250 vagy 500 mm PermPro speciális padlószórófejet 
vagy a PermaPro festékszórót (Permapro manchon spécial sol en 250, 500 mm ou bien PermaPro 
Pistolet à peinture). 
Ne alkalmazza felesleges vastagságban. 
Várjon 2-3 órát, mielőtt a Harmony Vernis Optimum lakkot alkalmazza. 
 
 

ESZKÖZÖK ÉS TISZTÍTÁS 

Lakkhenger, festékszóró, permetező, védőkesztyű, ponyva, festéktálca 
Használat után az eszközöket vízzel tisztítsa meg. 
 



 

 

A HARMONY VERNIS OPTIMUM LAKK ALKALMAZÁSA 

A termék 5 °C - 25 °C hőmérséklet-tartományban használható fel. 
 
1. réteg: 
Mérje ki A és B komponenseket külön-külön, az alábbiaknak megfelelően: 
4 kg szett esetén: 1,55 kg A komponenst és 450 g B komponenst. 
2 kg szett esetén: 780 g A komponenst és 220 g B komponenst. 
500 g szett esetén: 195 g A komponenst és 55 g B komponenst. 
Ha nem áll rendelkezésre mérleg, akkor keverjen össze 3,5 rész A komponenst 1 rész B 
komponenst. 
 
Az A és B komponenst alaposan keverje össze egy mechanikus keverővel. 
A Harmony Vernis Optimum lakkot keresztirányú mozdulatokkal vigye fel a PermaPro speciális 
lakkhengerrel (PermaPro rouleau spécial vernis). Ne alkalmazza feleslegben. 
 
2. réteg: 
A második réteget 5-8 órával az első réteg felvitele után alkalmazza. A rétegek között eltelt idő a 
nem haladhatja meg a 36 órát. 
A maradék A és B komponenseket keverje össze egy mechanikus keverővel. 
Keresztirányú mozdulatokkal biztosítsa a lakk egyenletes felvitelét. Ne alkalmazza felesleges 
vastagságban. 
A második réteg felvitele után várjon legalább 12 órát a kezelt felület használatba vétele előtt. 
 
 
INTERIOR ATMOSPHERIC EMISSIONS 

 
Információ az illékony anyagok belső légtérbe történő kibocsátási szintjéről, amely belégzés útján fennálló toxicitás 
veszélyét jelentheti a következő skálán: A+ (nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás) a C (magas kibocsátás). 

 
 

Figyelmeztetés: 
Ez a termékleírás, és kivitelezési utasítás laboratóriumi 
kísérletek eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A 
felhasznált anyagmennyiséget és a bedolgozási folyamatot az 
adott kivitelezési körülmények is befolyásolhatják. A kivitelező 
feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze 
ajánlásainkat, és biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához 
szükséges feltételeket. Hibás kivitelezésből adódó károkért 
nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal 
kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját. 


