
Proprietăţi Lac incolor cu două componente, pentru parchet, pardoseli de lemn sau 
alte suprafeţe interioare din lemn. Rezultă o peliculă rezistentă la 
solicitările ulterioare (frecare, detergenţi) şi decorativă.

Compoziţie Lac pe bază de răşină poliretanică în solvent organic, cu două componente. Se livrează în ambalaje 
pereche, conform raportului impus de amestecare A:B = 3:1.

Densitate componenta A: 0,95 - 1,00; 
componenta B: 1,1 - 1,2 kg/litru

Aspect satinat sau lucios

Culori incolor Colorare nu este cazul

Mod de aplicare cu pensula Straturi recomandate 2 - 3 straturi

Diluare nu se va dilua Uscare 3 ore la atingere, 16 ore în profunzime

Revopsire/finisare pe parchet 16 ore, pe alte obiecte 4 ore Consum specific 8 mp/litru

Întretinerea uneltelor se spală cu diluant Supralux Gemini, 
imediat după utilizare

Condiţii de păstrare în ambalaje închise ermetic, între 
temperaturi de 5 - 30°C, ferit de 
acţiunea razelor solare şi de surse 
radiante de căldură

Termen de păstrare 12 luni în condiţiile de mai susNorme particulare Grad de inflamabilitate: II. Pe durata 
lucrului este interzis fumatul sau focul 
deschis. Se va lucra numai în încăperi 
bine ventilate.

Disponibil în ambalaje cutii metalice de 0,56+0,19 (cuplat); 
1,87+0,63 sau 3+1 litrii (A+B)

General Se va aplica pe surafeţe curate, uscate, lipsite de praf, grăsimi sau pete de ceară sau răşină. Înainte de lăcuire 
se recomandă grunduirea cu Supralux Tivinil. Cele două componente se amestecă în raport A:B = 3:1 şi se 
aplică cu pensula în decurs de 6 ore de la amestecare. Dacă pe durata lucrului materialul se îngroaşă, se poate 
dilua cu o mică cantitate de diluant Supralux Gemini. Între aplicarea straturilor consecvente se vor respecta 
timpii intermediari de uscare, respectiv se recomandă o şlefuire fină a stratului uscat (urmată de aspirarea 
prafului rezultat). Supunerea la uzură a pardoselii lăcuite se va face după 1-2 zile; în cazul solicitărilor intense 
(săli de sport, parchet de dans) după 15 zile.

Prima vopsire Parchetul de lăcuit va fi perfect uscat şi curat. Se impregnează cu grund de parchet Supralux Tivinil, apoi se 
finisează cu 2-3 straturi de lac Gemini, cu respectarea timpilori intermediari de uscare şi recomandării de şlefuire 
fină între straturile consecvente.

Recondiţionare Suprafeţele anterior lăcuite se şlefuiesc, se curăţă de praf şi se finisează cu 1 sau 2 straturi de lac Gemini, 
conform celor descrise mai sus. Dacă stratul anterior se află într-o stare avansată de degradare, acesta se va 
îndepărta integral prin raschetare, suprafaţa se va curăţa de praf, se va impregna cu grund Supralux Tivinil şi se 
va finisa cu 2-3 straturi de lac Gemini, conform procedurii de mai sus.

Denumire produs Supralux Gemini "A" + "B"

Mod de utilizare:


