
Parketti Ässä (Parquet Ace) Floor Lacquer

Description Water-borne polyurethane-acrylate lacquer for varnishing interior
sanded wooden surfaces as well as for maintenance varnishing. New
quality, no need for separate priming lacquer!

Product features Parquet and board floors and other interior wooden surfaces which are
subject to heavy mechanical and chemical stress.
Make sure Parquet-Ace Floor Lacquer is suitable for the wooden
surface to be treated by testing it on a small area before treating the
whole surface.

NB: Parquet-Ace lacquer is not suitable for diamond pine, smoked oak
or stabilized brown beech surfaces.

Recommended
uses

Parquet and board floors and other interior wooden surfaces which are
subject to heavy mechanical and chemical stress.

TECHNICAL DATA

Features Available: Semi-matt, semi-gloss and gloss

Building material
emission class

M1

Coverage Brush application 7 - 10 m2/l.
Roller application 8 - 10 m2/l.
Felt trowel application 10 - 12 m2/l.
Steel trowel application 20 - 25 m2/l.

Can sizes 1 l, 5 l and 10 l

Thinner Water

Application method Semi-matt and semi-gloss: Brush, spatula or short-napped roller
Gloss: Brush or spatula
Thinning: If necessary thin with water

Drying time at
23°C and 50%
relative air
humidity

Drying times between applied coats are informed in directions for use. Ready to use
after approx. 12 hours from previous coat. Avoid intense stress during the first two
weeks. Avoid laying things which prevent drying - such as carpets – on the floor
during the first week.

Wash resistance Good with all ordinary cleaning detergents.

Wear resistance Good.

Chemical
resistance

Resists wiping with e.g. White Spirit, does not resist Thinner.

Solids volume Approx. 30 %.

Density 1.0 kg/l, ISO 2811

Storage Protect from frost.

Product code 005_3911, 3912
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Parketti Ässä (Parke Cilası) –  
Parlak, Yarı-Parlak, Yarı-Mat                                                                  
 

            
TÜRÜ    
 
İç mekan zımparalanmış ahşap yüzeyler ve zeminler için su bazlı polüretane- akrilat vernik.  
Tamir ve bakım için de kullanılır. Kendinden dolgulu ve astarlıdır. 
    
UYGUNLUK 
 
İç mekanda zımparalanmış ahşap yüzeylerde, parke ve panel zeminlerde kullanılabileceği 
gibi bakım ve tamir cilası olarak da kullanılabilinir.  Kullanım öncesi uygulanacak yüzeyin 
üzerinde test yapılarak ürünün uygunluğunu kontrol ediniz. 
 
KULLANIM  ALANLARI 
 
İç mekan parke ve yüzey kaplamarı gibi yoğun teknik ve kimyasal aşınma riski bulunan ahşap 
yüzeylerde kullanılır. 
NOT: Parketti-Assa ürünü Diamond Pine, Koyu Meşe ve Kızıl Gürgen için uygun değildir. 
 
TEKNİK DATA    
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Parlaklık      Parlak (80), Yarı-Parlak (50), Yarı-Mat (20) 
    
Yapı ürünleri emisyon sınıfı  M1  
    
Kaplama gücü     Fırça ile 7 - 10 m2/l.  
     Rulo ile 8 - 10 m2/l.  
     Keçe mala ile 10 - 12 m /l.  
     Çelik mala ile 20 - 25 m2/l. 
  
Teneke boyutu     1 lt, 5 lt, 10 lt 
 
İnceltici    Su 
 
Kuruma süresi  
(23°C ve %50 nemli ortamda)  
İki kat arası kuruma süresi kullanım detaylarında açıklanmıştır.  Ortalama 12 saat sonra yeni 
kat  uygulama yapılabilinir.  Uygulamadan sonraki 2 hafta süresince koruma altında tutunuz.  
Uygulamadan sonraki ilk hafta halı gibi kurumayı geciktirici kaplamaları kullanmayınız. 
 
Yıkama karşı korunum  Tüm genel temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır. 
 
Kimyasal dayanımı  Tinere karşı dayanıksız. 
 
Yüzeysel kaplama dayanımı İyi 
 



Katı madde oranı   Ortalama %30 
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Yoğunluk    1.0 kg/ lt, ISO 2811 
 
Depolama    Soğuk ve dondan koruyunuz. 
 
Ürün kodu    005_3911, 3912, 3914 
 
 
UYGULAMA DETAYLARI  
 
Uygulama Koşulları 
 
Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlatıcıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 
Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı 15 ºC’nin üzerinde ve 
bağıl nem yaklaşık %80’in altında olmalıdır. 
 
Hazırlık 
 
Parke yada ahşap panelleri mekanik zımpara sonrası yüzeydeki 0.5 mm üzeri catlak yada 
deliklerin paslanmaz spatula ile çapraz hareketle kapatılmalıdır.  Yaklaşık 1 saat sonra yüzey  
ahşap özü yönünde yada pencereden giren ışık yönünde zımpara (100 yada 200lük zımpara 
kullanınız) yapınız.  Zımpara tozunu vakumlu süpürge ile dikkatlice temizleyiniz. 
 
Uygulama 
 
 Yalın ahşap yüzeyler: 
 
Başlamadan once küçük bir test alanında ürünün sizin için uygunluğunu test edinz. 
Kullanım öncesi ürünü içinde hava kabarcığı olmıcak şekilde dikkatlice karıştırınız.  Yere 
düktüğünüz ürünü paslanmaz fırça ile ahşabın akışı yönüne doğru yayarak uygulayınız.  
Uygulama sonrası kuruma için yaklaşık 1 saat bekleyiniz ve gerekli hallerde 150 numaralı 
zımpara ile işlem yapınız.  Zımpara tozu temizlendikten sonra 1 yada iki kat tekrarlayınız.  
Katlar arası 30- 60 dakika kuruma süresi bekleyiniz. 
Astar katları bittikten sonra son katı Parquet-Ace finishing lacquer ile son kata 2-3 kere flotex 
yada tiftik spatula kullanarak uygulayınız. 
 
Fırça ile uygulamada ilk katı ince uygulayınız ve kuruması için en az 1 saat bekleyiniz.  
Kuruma sonrası zımpara yapınız ve tozunu vakumlayınız.  İkinci kat uygulandıktan sonra 3 
saat bekleyiniz.  Kalın üçüncü katı uygulayınız.   
 
Yüksek trafikli alanlarda mutlaka uygulanacak kat sayısını arttırınız. 
  
 Yenilemede kulanılıcak yüzeyler: 
 
Kir, yağ ve parlatıcıları yüzeyden temizleyiniz.  Yüzeyi 120 yada 150 numaralı zımparalarla 
makine ile zımparalayınız.  Yüzeyi tozdan arındırdıktan sonra tüylenme yapmayacak bir bezle 
siliniz.  Kullanım öncesi ufak bir alanda ürünü test ediniz.  Uygunsa flotex yada tiftik spatula 
ile 2-3 kat uygulama yapınız. 
 
ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ 
 
Su ile temizleme yapılabilinir.  Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) önerilir. 
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BAKIM TALİMATLARI 
 
Normal şartlar altında yüzeyin tam sertliğini kazanması yaklaşık 1 ay sürmektedir.  Bu süre 
içersinde yüzeyi sık temizlemeyiniz.  Kullanılacak temizlik malzemelerinin pH6-8 arası 
olmasına dikkat ediniz. 
 
EU VOC   
2004/42/EC-limit değeri 
 
Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 140 gr/lt’dir. 
Kullanıma hazır üründe maksimum 140 gr/lt oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır. 
    
SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI 
 
Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.   
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında 
ayrıntılıdır. 
 
 


