
Pall-X 98 
2-komponentis lakas vandens pagrindu, ypač didelio apkrovimo patalpoms  
 

 

 

Aprašymas: 2-komponentis itin aukšto atsparumo  

lakas, vandens pagrindu, skirtas gyvenamosioms 

bei komercinėms patalpoms. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pastaba: Geriausiai lakavimo kokybei pasiekti rekomenduojama lakuoti ant gruntuoto paviršiaus, 

ypatingai dėl parketo siūlių deformacijų. 

 

Pagrindo paruošimas: 
Tinkamai atlikus parketo klojimo darbus bei praėjus pakankamai laiko klijams sudžiūti sekantys 

pagrindo paruošimo darbai turi būti atlikti. Pagrindas privalo būti švarus, neriebaluotas. Atlikite 

šlifavimą Pallman šlifavimo popieriumi 36-60. Plyšius užtaisykite naudodami Uni Kitt sumaišytą su 

medžio dulkėmis. Po to vėl šlifuokite naudodami 100 šlifavimo popierių. Jei reikalinga ypač aukšta 

lakavimo kokybė dar kartą peršlifuokite paviršių 120 popieriumi. Po paskutinio šlifavimo, grindys 

turi likti be dulkių ir būti sausos. Tuomet gruntuokite paviršių naudodami Pall – X 325 gruntą. 

Grunto šlifuoti nereikia. Atlikus gruntavimą nulakuoti būtina nevėliau kaip per 18 val.  

 

Lakavimas: 
1. Leiskite abiems lako komponentams aklimatizuotis. Prieš lakuojant abu komponentus gerai 

supklakite.  

2. Patogiausias būdas sumaišyti abu komponentus plastikiniame kibire, kuriame yra 

komponentas A. Tiesiog reiktų gerai suplakti komponentą A, po to supilti komponentą B ir 

labai kruopščiai bent 2min. išmaišyti. Pasistenkite komponentą B paskirstyti kuo tolygiau. 

Sumaišius palikite 10 min nusistovėti.   

3. Nulakuokite paviršių Pall – X 98 vientisu tolygiu sluoksniu naudojant Pallman volelį skirtą 

lakuoti vandeniais lakais. Lakuoti reikia mažiausiai du kartus. Lakuokite tiek prieš, tiek 

pagal medžio rieves. Didelio atsparumo reikalaujančiose patalpose lakuokite 3 kartus. 

4.  Džiūvimo laikas prieš šlifuojant apie 4 val. Džiūvimo laikas lakuojant 3 kartus: po 1 

lakavimo – 4 val. po antro – 5 val. 

5. Prieš lakuojant 3-ią kartą tarpinis šlifavimas 100-120 popieriumi yra būtinas. 

6. Panaudojus, įrankiai valomi vandeniu. 

Lakas rekomenduojamas: 

 Šlifuotoms medinėms grindims 

aukšto pravaikštumo zonose 

tokiose kaip: mokyklos, biurai, 

koncertų salės, ligoninės ar pan.  

 Bet kokiems šlifuotiems 

parketams. 

Pall – X 98 vandens pagrindu parketo lakas 

paruošiamas sumaišant Pall X 98 A ir B 

komponentus. Ypač atsparus mechaniniai trinčiai 

bei cheminiam poveikiui: 

 Lengvai padengiamas voleliu 

 Puikios sandarinimo savybės 

 Ypač greitas džiūvimas 

 Ypač atsparus 

 

 



 

Svarbios pastabos: 
 

 Po sumaišymo su kietikliu, talpos sandariai neuždarykite dėl sumašytų komponentų 

plėtimosi. 

 Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje 

vietoje. Saugokite nuo šalčio. Nenaudokite karštyje virš 40
0
C. Stenkitės talpas su laku 

laikyti kaip įmanoma dažniau uždarytas.  

 Optimalios darbo sąlygos yra 18
0
C – 25

0
C. Santykinė oro drėgmė 35-65%. Džiūvimo laikas 

ilgėja esant šaltoms bei drėgnoms sąlygoms ir atvirkščiai. 

 Šiam lakui naudokite Pall – X 325 arba Allbase gruntą.  

 Naudojant laką ant jau esančių senesnių padengimų pasitikrinkite dėl medžiagų sukibimo. 

 Vidutinio apkrovimo zonose lakuotas pradžiūvus per naktį jau galima vaikščioti. 

 Jei palikote džiūti laką ilgiau nei vienai parai, prieš sekanti sluoksni būtina atlikti tarpinį 

šlifavimą 100-120 popieriumi. 

 Dėl tropinių parketo rūšių lakavimo, kreipkitės pas specialistą.   

 Prieš dedant kilimus ar sunkius baldus ant neseniai lakuoto paviršiaus rekomenduojama 

palaukti 7 dienas.  

 Pallman Finish Care priežiūros priemonę galima naudoti po 7 dienų. Naudojant priemonę 

prailginamas lako tarnavimo laikas bei jo vaizdas. 

 Rekomenduojama naudotis šiuo grindų klojimo standartu – DIN 18 356 „Darbas su parketu“ 

 

Darbų sauga: 
Šis lakai sudėtyje turi ne daugiau kaip 15% tirpiklių. Puikus pakaitalas lakams turintiems ypač 

didelę tirpiklių koncentraciją.  Patekus ant odos ar akių skubiai plaukite dideliu vandens bei muilo 

kiekiu. Dėl bendros saugos ventiliuokite gerai patalpą bei nešiokite akinius ir pirštines. Patekus ant 

akių rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju. Rekomenduojama patalpą vėdinti.  

 

Atliekų pašalinimas: 
Kai yra įmanoma, produkto likučius sunaudokite. Negalima išmesti likučių į vandenį, žemę. Lako 

indai yra perdirbami, ištuštinkite juos. Talpos su produkto likučiais yra statybinės atliekos ir privalo 

būti išmetamos tik su statybinėmis medžiagomis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techninė informacija: 

Pakuotė: plastikinis kibiras +  plastikinis butelis. 

Pakuotės svoris:  5 + 0,5 litro. 

Galiojimo laikas:  min. 12 mėn. 

Blizgumas: matinis, pusiau matinis. 

Spalva:   bespalvė, nepermatoma. 

Išeiga:   apie 100-120ml/m
2
 vienam sluoksniui. 

Maišymo santykis:  10:1 

Darbinė temperatūra:  18-25
0
C. 

Sumaišius A su B sunaudoti: nemažiau kaip per 5val. 

Sekantis sluoksnis:  po 4-5 val. 

Galima šlifuoti:  po 4-5 val. 

Galutinis sutvirtėjimas:  po 7 dienų 

Gamintojas: Pallmann | A Brand of UFLOOR Systems. D | JP Coatings GmbH, 

Im Kreuz 6 |  

97076 Würzburg, Vokietija. Tel +49 (0)931 27964-0, Fax +49 (0)931 27964-50.  

E-Mail info@pallmann.net, URL www.pallmann.net  

Importuotojas: „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius. 

www.gerosgrindys.lt . 
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