
Tehniline informatsioon 

 
POLICARVER/80 läikiv (kood VE4050) 

POLICARVER/50 poolläikiv (kood VE4075) 
POLICARVER/35 poolmatt (kood VE4055) 
POLICARVER/20 matt (kood VE4060) 
POLICARVER/10 supermatt (kood VE4090) 

 

 

 
NB! Tehniline informatsioon põhineb meie teadmistel ja kogemustel .  

Carver s.r.l.    Maaletooja OÜ LINNUSILM          PÕRANDASTUUDIO  Pärnu mnt. 142. Tallinn,  
 tel/faks   6 115 621      linnusilm@parkett.ee       www.parkett.ee 

Tehnilise info aluseks on võetud: ruumi temperatuur 23°C ja suhteline õhuniiskus 65% 
 
Viskoossus 23” F4 +/- 5” F4 

Erimass 0,88 +/- 0,02 
Puutekuiv 45 min +/- 15 min 
Järgmine kiht ilma lihvimiseta 6-12 tundi 
Järgmine kiht lihvimisega 6-8 tundi 
Ettevaatlikult kõndida 24 tunni pärast 
Lõplik kuivamine 10-12 päeva 
König kõvadus 82 +/- 15 
Buchholz kõvadus 102 +/- 10 
Taber test , kulumiskindlus 40mg +/- 10mg 
Soovituslik kogus (ühele kihile) 12-14 m2/l 
Maksimaalne lahusti kogus esimesele kihile 
(vastavalt Dir. 2004/42/CE) 

10% 

Tööriistade puhastamine DILUENTE LINOLUX 
Läike %: 
Policarver/80 
Policarver/50 
Policarver/35 
Policarver/20 
Policarver/10 

 
Läikiv (ca 80% läikiv) 
Poolläikiv (ca 50% läikiv) 
Poolmatt (ca 35% läikiv) 
Matt (ca´20% läikiv) 
Supermatt (ca´10% läikiv) 

Max LOÜ sisaldus % 
Max LOÜ siasaldus g/lt 
Max lubatud LOÜ sisaldus 
Standardpakend 

55% 
485g/lt 
500g/lt 
2,5l, koheselt kasutusvalmis 

 
Kirjeldus 
Ühekomponente uretaan õlibaasiline viimistluslakk puitpindadele. Lihtne kasutada, sobib hästi kodustes 
tingimustes ise peale kandmiseks. 
 
Kasutusjuhend 
Lihvi ja vajadusel töötle pinda ning seejärel kogu peene tolm täielikult eemaldada, kasutades selleks 
tolmuimejat ja niisket lappi. Enne kasutamist toodet hoolikalt loksutada või segada, et ei jääks põhja 
setet, seejärel oodata 5-10 minutit enne kasutamist. Kanna POLICARVER 2-3 kihina harja või rulliga, 
pöörates tähelepanu ristirästi katmisele ja vältida kattumist. Nende kordade vahel käia pind liivapaberiga 
õrnalt üle. Pressitud puidu puhul tuleb enne esimese kihi peale kandmist toodet lahjendada 10% 
DILUENTE LINOLUX’iga. 
 
Hooldus 
Puitpõrandate regulaarseks hoolduseks on soovitatav kasutada Carver POLISH PARQUET või 
RAVVIVANTE’t. 
 
Märkused 
Toodet kasutada temperatuuril +15°C kuni +30°C juures, madala °C puhul võib kuivamine pikeneda. 
Kanna toodet järgides ülal välja toodud soovituslikku kogust ühele kihile. 
Ainus sobiv krunt POLICARVER’ile on CARVEX - sünteetiline õli värvitu või eri värvitoonides. 
Asetage kasutatud lapid vette, et vältida isesüttimise ohtu! 
Viimistletud pinnal võib ettevaatlikult kõndida 24h pärast. Täielikult kuivamine 10-12 päeva pärast. 

Tühjad pakendid ära visata, eelnevalt hoolikalt tühjendada! 
Toode säilib avamata jahedas kuivas kohas 6 kuud! 
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