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» paprastas ir patogus naudojimas
» didžiulė taikymo sričių įvairovė dėl skirtingų priedų

Savybės:
EcolineMultiTop Plus – tai vandeninis vienakomponentis lakas poliuretano
pagrindu, skirtas naudoti įprastos ir didelės apkrovos patalpose. Lakas yra
dalis dangų sistemos, specialiai sukurtos medinėms ir bambukinėms
grindims bei intensyviai naudojamų baldų paviršiams.
Ecoline MultiTop Plus laką paprasta ir patogu naudoti. Dėl skirtingų priedų
užtikrinama nepaprastai didelė taikymo sričių įvairovė.
Blizgumo laipsniai:
9980Eco Ultra matt (ypač matinis)

bespalvis

9985Eco Matt (matinis)

bespalvis

9990Eco Satin matt (atlasinis matinis)

bespalvis

9995Eco High gloss (labai blizgus)

bespalvis

Priedai:
Kietiklis „Hardener 2K”
Pridedant kietiklio, gaunamas dvikomponentis vandeninis lakas, kuris
atitinka griežčiausius reikalavimus. Taip pat galima naudoti ant Ecoline Oil
Ground Coat grunto ar Oil Ground Coat grunto.
Dėmesio: neuždarykite bakelio, kuriame laikomas mišinys.
Džiūvimą spartinantis priedas „Speed Up"
Įmaišius šio priedo, paviršius galutinai sukietėja per 24 valandas - tada jį
galima naudoti be jokių apribojimų. Netinka paviršiams, padengtiems nuo
UV spindulių apaugančia danga.
Dėmesio: neuždarykite bakelio, kuriame laikomas mišinys.
Apsaugos nuo UV spindulių priedas „UV Protection“
Sušvelnina natūralius medienos spalvos pokyčius. Taip pat galima naudoti
ant Ecoline Oil Ground Coat grunto ar Oil Ground Coat grunto.
Priedas „Extra White“
Jei norite ypač baltų grindų, rekomenduojama naudoti šį priedą kartu su
Ecoline Oil Ground Coat 3408Eco gruntu arba Oil Ground Coat gruntu.
Slidumą mažinantis priedas „R10"
Naudojant kartu su kietikliu „Hardener 2K“, išgaunamas atsparumas
slidumui R10. Taip pat galima naudoti ant Ecoline Oil Ground Coat grunto
ar Oil Ground Coat grunto.
Dėmesio: neuždarykite bakelio, kuriame laikomas mišinys.

Sidabrišką blizgesį suteikiantis priedas „Silver Effect“
Suteikia paviršiui sidabriško žaižaravimo. Gali būti paskleidžiamas vienu
arba dviem sluoksniais. Naudoti tik su Ecoline MultiTop Satin matt arba
High gloss laku. Apdailos sluoksniui rekomenduojama rinktis bespalvį
Satin matt arba High gloss Ecoline MultiTop (be jokio efekto) laką. Taip pat
galima
naudoti
ant
Ecoline
Oil
Ground
Coat
grunto
ar
Oil Ground Coat grunto.
Džiūvimą lėtinantis priedas „Slow Down"
Pailgina įmanomą lako naudojimo trukmę, atsižvelgiant į oro sąlygas. Ypač
tinka kritiškomis aplinkos sąlygomis – esant aukštai temperatūrai ar mažam
drėgnumui. Taip pat galima naudoti ant Ecoline Oil Ground Coat grunto ar
Oil Ground Coat grunto.
Į MultiTop bakelį galima įmaišyti ne daugiau dviejų priedų. Jeigu reikalingi
daugiau nei 2 priedai, MultiTop laką ir priedus maišykite atskirame
bakelyje.
Taikymo sritis:
Galima naudoti visoms medinėms ir bambukinėms grindims (medžio
masyvo grindims, parketui ir daugiasluoksnėms grindims) bei vidaus
paviršiams. Tinka kietmedžiui, egzotinei medienai ar termiškai apdorotai
medienai, jeigu naudojamas kartu su gruntu (Ecoline Oil Ground Coat, Oil
Ground Coat ar Future Universal Ground). Naudojant vieną prieš tai minėtų
gruntų, sumažėja šoninio sulipimo efektas. Kad neliktų abejonių,
išbandykite laką ant nedidelio dangos lopinėlio.
Paruošimas:
Paviršius turi būti sausas ir švarus (maks. medienos drėgnumas - 12%).
Pašalinkite visus lako ar dažų likučius. Kruopščiai nuvalykite paviršių.
Galutinai nušlifuokite rupiu šlifavimo tinkleliu ar šlifavimo popieriumi
(120-150), nepamiršdami kraštų. Šlifavimo dulkes rūpestingai surinkite
sausa šluoste arba susiurbkite siurbliu.
Naudojimas:
Paskleiskite SAICOS Aqua voleliu. Išeiga: 100-120 g/m2. Laką galima
paskleisti ir purškiant. Ecoline Multi Top yra paruoštas naudoti, jo skiesti
nereikia. Prieš naudojimą gerai pakratykite. Geriausia temperatūra
paskleidimui: 15 °C - 25 °C. Paviršių galima dengti esant ne mažesnei kaip
2
8 °C temperatūrai. Išeiga: 1 l maždaug 9 m (1 sluoksniu).
2
Bakelis: 5 l maždaug 45 m (1 sluoksniu).
Pirmas sluoksnis:
Gruntas, pavyzdžiui, Ecoline Future Universal Ground Coat, Ecoline Oil
Ground Coat, Oil Ground Coat (žr. nurodymus atitinkamame techninių
duomenų lape) arba Ecoline MultiTop, įskaitant priedus, jeigu reikia
(žr. nurodymus priedo techninių duomenų lape).
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Paskleiskite Ecoline MultiTop laką SAICOS Aqua voleliu.
Išeiga: 100- 120 g/m2.
Džiūvimas: 3 - 4 valandos (atsižvelgiant į temperatūrą ir drėgnumą).
Antras sluoksnis:
Ecoline MultiTop, įskaitant priedus, jeigu reikia (žr. nurodymus priedo
techninių duomenų lape). Paskleiskite Ecoline MultiTop laką SAICOS Aqua
voleliu. Išeiga: 100-120 g/m2. Dengti ne daugiau dviejų lako sluoksnių per
dieną.
Džiūvimas: po 3-4 valandų jau galima šiek tiek vaikščioti (atsižvelgiant į
temperatūrą ir drėgnumą).
Tarpinis šlifavimas: Maždaug po 4 val. pašlifuokite šlifavimo
tinkleliu (150). Šlifavimo dulkes kruopščiai surinkite sausa šluoste arba
susiurbkite siurbliu.
Trečias sluoksnis:
Ecoline MultiTop, įskaitant priedus, jeigu reikia (žr. nurodymus priedo
techninių duomenų lape). Paskleiskite Ecoline MultiTop laką SAICOS Aqua
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voleliu. Išeiga: 100-120 g/m . Paviršius galutinai sukietėja ir tampa visiškai
atsparus maždaug po 5 dienų.
Darbo įrankių plovimas: vandeniu.
Priežiūra:
Įprastas valymas šepečiu, šluota, dulkių siurbliu ar šluoste. Galima šluostyti
drėgnai (įlašinkite kasdienės priežiūros priemonės „Ecoline Wash Care“
(gaminio Nr. 8101Eco) į vandenį). Įsisenėjusius nešvarumus ir dėmes
(pvz., kaučiuko) galima pašalinti, naudojant stipraus poveikio valymo
priemonę „Ecoline Magic Cleanser“ (gaminio Nr. 8125Eco/8126Eco).
Reguliari priežiūra: kas 3-6 mėnesius lakuotus paviršius rekomenduojama
atnaujinti priemone „Ecoline Refresher“ (gaminio nr. 8106Eco).

Laikymas:
Ne mažiau 12 mėnesių uždaroje taroje.
Skystas produktas yra jautrus šalčiui. Transportavimo ir sandėliavimo metu
saugoti nuo šalčio (> 5 °C).
Fizinės savybės:
Klampa: 26-32 sek. 4 mm DIN
Tankis: 0,015 ± 1,06 g/cm3
Kvapas: charakteringas; išdžiūvus kvapas išnyksta
Pliūpsnio temperatūra: > 100 °C (DIN 53213)
Saugos rekomendacijos:
Vengti patekimo į aplinką. Nenaudoti taros, skirtos maistui, gėrimams ir
pan. Išdžiūvusi danga paprastai yra nedegi, remiantis Europos standartu
DIN EN 13501 (DIN 4102 B2). Sudėtyje yra tiazolio mišinio, galinčio sukelti
alergines reakcijas. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dirbant su
produktu, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugotis, kad produkto nepatektų į
akis, ant odos ar drabužių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti
vandeniui. Prarijus, kreiptis į gydytoją.
ES apribojimai vienakomponenčiui lakui (A/I kat.): 140 g/l (2010) •
SAICOS Ecoline MultiTop sudėtyje yra maks. 60 g/l lakiųjų organinių
junginių (angl. VOC) • GIS kodas: W3+ • WGK1
ES apribojimai dvikomponenčiui lakui (A/I kat.): 140 g/l (2010) •
SAICOS Ecoline MultiTop, įskaitant priedus, sudėtyje yra maks. 100 g/l
lakiųjų organinių junginių.
GIS kodas: W3+ su priedais „UV Protection“, „Extra White“, "Silver Effect“,
„Slow Down".
GIS kodas: W3+/DD su priedais „Hardener2K“, „Speed Up", „RI0".

