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Parketti Ässä Petsi (Parquet Ace) 
(Parke Renklendiricisi) 
  
 

            
TÜRÜ    
 
M1 sertifikalı, su bazlı acrilat iç mekan parke renklendiricisi.  
    
UYGUNLUK 
 
Parke ve zemin kaplamalarında ve zımparalı zeminlerde renkendirici amacı ile kullanılır.  
Uygulama öncesi küçük bir alanda test uygulaması yapınız.  Ürün isli meşe, kahverengi kayın 
ve (diamond pine) için uygun değildir. 
 
KULLANIM  ALANLARI 
 
İç mekan parke ve yüzey kaplamarı için kullanılır. 
  
TEKNİK DATA    
 

Parketti Ässä Petsi (Parquet Ace) - Stain

DESCRIPTION M1 classified water-borne acrylate stain for interior use.

PRODUCT
FEATURES

Parquet floors and floor boards. Suitable for sanded wooden floors
prior to treatment with Parquet-Ace Floor Lacquer. Test the product
on a small area to be sure that it is suitable for the surface. The
product is not suitable for diamond pine, smoked oak and brown
beech surfaces.

RECOMMENDED
USES

Parquet floors and floor boards.

TECHNICAL DATA

Base paints EP

Building material
emission class

M1

Coverage 15 - 20 m2/l brush application. 20 - 25 m2/l Flotex spreader application

Can sizes 0.9 l and 2.7 l

Thinner Water

Application method Application with a Flotex spreader or wide brush in the direction of the grain.

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

Dust dry after approx. 1 hour. The second coat can be applied after 3-4 hours.
Finishing with Parquet-Ace Floor Lacquer 3-4 hours after application of the second
coat.

Solids volume Approx. 10%

Density 1.0 kg/l, ISO 2811

Storage Protect from frost.

Product code 303_6404
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Baz       EP 
 
Yapı ürünleri emisyon sınıfı  M1  
    
Kaplama gücü     Fırça ile 15 - 20 m2/l.   
     Çelik mala ile 20 - 25 m2/l. 
  
Teneke boyutu     0.9 lt, 2.7 lt 
  
İnceltici    Su 
 
Uygulama    Çelik mala ve fırça ile ağacın özü yönünde uygulama yapınız. 
 
Kuruma süresi  
(23°C ve %50 nemli ortamda)  
Toz Kurusu için 1 saat gerekli.  İkinci kat uygulması için 3-4 saat gerekli.  Parke verniği 
uygulması için 3-4 saat gerekli. 
 
Katı madde oranı   Ortalama %10 
 
Yoğunluk    1.0 kg/ lt, ISO 2811 
 
Depolama    Soğuk ve dondan koruyunuz. 
 
Ürün kodu    303_6404 
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UYGULAMA DETAYLARI  
 
Uygulama Koşulları 
 
Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlatıcıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 
Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı +15-20 ºC’nin üzerinde ve 
bağıl nem yaklaşık %30-80’in arasında olmalıdır. 
 
Hazırlık 
 
Uygulama öncesi renk ve uygunluk için küçük bir alanda uygulama yapınız.  Renkler ağaç 
çeşiti, sertliği, ham rengi ve uygulanan kat sayısına göre farklılık gösterebilir. 
 
Uygulama 
 
Uygulamaya başlamadan once mutlaka ürünü karıştırınız.  Fırça yada çelik mala ile uygulama 
esnasında ağacın lif yönüne uygun uygulama yapınız.    
 
Renk uygulması sonrası 3-4 saat kuruma süresi itibariyle parke verniğini (Parketti-Assa 
Lacquer) ile son kat uygulaması yapınız. 
 
 
ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ 
 
Su ile temizleme yapılabilinir.  Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) önerilir.  İlk katı ince 
olarak uygulayınız ve ikinci kat için 3-4 saat bekleyiniz.   
 
 
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. 
 
SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI 
 
Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.   
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında 
ayrıntılıdır. 
 
 


