
Techninių duomenų lapas 

FORTICO 1C

Produkto aprašymas 
FORTICO 1C yra puikus, PU vandens pagrindo parketo lakas 
skirtas parketui ir aktyviai naudojamoms grindims. FORTICO 1C 
yra puikiai mechaniškai ir chemiškai atsparus, buvo sukurtas 
naujausių technologijų pagalba. FORTICO 1C - ypač atsparus 
įbrėžimams, neblizga, ypač neslidus, jį lengva padengti 
nepaliekant volelio žymių ar nesutapimų. 

Techniniai duomenys 
Klampumas +/- 20” din 4 

Kietumas +/- 32 %  svorio 

Tankis +/- 1,04 

Blizgumo lygis*      matinis 15-25  

                               satinas   45- 50 
                                                                                           * Blizgumas matuotas su  60°stiklu. 

gloss me       

Rekomenduojama dengimo 
temperatūra 

25. °c 

Ženklinimas  

Kokybės normos 
• Sudėtyje N-metil-2-pirolidono  nėra 

• Žemas lakiųjų organinių junginių lygis 

• Sudėtyje alkilfenolio etoksilatų nėra 
•

Neblizga 

- atitinka standartą en 717-1, klasė e1 

- nenustatyta lakiųjų organinių junginių emisija pagal 

 cdPh/ehlb/ standartinį metodą v1.1. 2010 

Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios instrukcijos           
suformuluotos po atliktų testų ir daugiametės patirties. Nors jos paremtos 

mūsų    žiniomis, vartotojas turi išbandyti priemonę savo turimomis 
sąlygomis. Šis techninių duomenų aprašas nesuteikia garantijos. 

  

Taikymas 
Skirtas smarkiai dėvimoms grindims, pvz., parduotuvėms, 
restoranams, viešbučiams ir pan. 

Paruošimas 
              Pagrindas: medžio masyvas, daugiasluoksnis medis arba fanera. 

Šlifuokite medieną stambumu nuo 120 iki 150. Po šlifavimo 
kruopščiai nuvalykite šlifavimo dulkes. 

  Instrukcijos vartotojui 
1.priemonės  sistema 
Denkite FORTICO 1C kaip pagrindinį ir viršutinį sluoksnius. 
Naudokite teptuką arba volelį, denkite tris sluoksnius. Pirmas 
sluoksnis: denkite 100-130 g / m²  ir palikite  2 - 3 val. 
nudžiūti. Antras sluoksnis: denkite apie 100 g /m² tokiu pat 
būdu kaip ir pirmą sluoksnį ir palikite 5 - 6 val. nudžiūti. Tada 
nušlifuokite su 180-220 švitriniu popieriumi, kruopščiai 
nuvalykite šlifavimo dulkes ir denkite trečią sluoksnį - apie 
100g/m². 
2. skirtingi sluoksniai 
Ypač natūraliai apdailai pirmam sluoksniui naudokite ECOFIX 
WOODLOOK (žr. techninių duomenų lapą). 

Fortico 1c matinis satina
s

Neslidumas dcof (µ) - DIN51131 0,29 0,32

Atsparumas dėvėjimui cs10 
(mg) 
1000 rpm

65 60

vidutiniškai 100-130g/m²  sluoksniui 
vidutiniškai 8-10 m²/litras sluoksniui

Sunaudojimas
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Šildomoms grindims, egzotinėms medienos rūšims, 
kamščiui rekomenduojame pirmam sluoksniui naudoti 
FORTICO SEALER (žr. techninių duomenų lapą). 



Džiūvimo laikas 
Po truputį galima pradėti naudoti praėjus 12 val. Visiškai 
sukietėja po 8    - 10 dienų. 
Džiūvimo laikas labai priklauso nuo medienos rūšies, sluoksnio    
storio, temperatūros, drėgmės, vėdinimo.  

Priežiūra 
Reguliariai naudokite Ciranovos® priemonę Hard Floor Fresh. 
Periodinei priežiūrai naudokite Ciranovos® Hard Floor Polish ar 
UNICARE X-MATT. Ciranovos® Hard Floor Cleaner ypač tinka 
plauti labai purvinas grindis ir nuvalyti seną lako sluoksnį. 

Produkto informacija 
Laikymo sąlygos: 

• 12 mėn. nepraplėštoje originalioje pakuotėje. 
• Transportuoti ir sandėliuoti nuo 5°C iki 40°C. 
• FORTICO nėra atsparus šalčiui. 

Pastabos 
Naudokite tik nerūdijančias priemones. Po naudojimo 
nedelsdami jas išplaukite vandenyje. Produkto negalima išpilti į 
kanalizaciją. Kartais naudojant FORTICO gali atsirasti dėmių. 
Visada prieš naudojimą išbandykite produktą. Vandens pagrindo 
produktuose po kontakto su oru gali susiformuoti plėvelė. Jeigu 
reikia, prieš naudojimą filtruokite.  

Cheminis atsparumas 

  
Ciranovos® gaminiai skirti profesionaliam vartotojui. Šios 
instrukcijos suformuluotos po atliktų testų ir daugiametės patirties. 
Nors jos paremtos mūsų žiniomis, vartotojas turi išbandyti 
priemonę savo turimomis sąlygomis. Šis techninių duomenų aprašas 
nesuteikia garantijos. 

                 5 Nėra matomų pakitimų. 
4 Vos matomi pakitimai blizgumui ar spalvai. 
3 Nežymūs pakitimai blizgumui ar spalvai. Išbandyto paviršaus 

struktūra nepakitusi. 
2 Matomos žymės.  Išbandyto paviršiaus struktūra iš esmės 

nepakitusi. 
1 Matomos žymės.  Išbandyto paviršiaus struktūra pakitusi. 

0 Išbandytas paviršius buvo labai paveiktas. 

Testai remiantis normomis  EN 13442 FORTICO 1C

MAT
T

SATIN

Vanduo (24 val.) 5 5

Ploviklis (24 val.) 5 5

Acetonas (120 s.) 5 2

50% etanolis vandenyje (24 val.) 5 5

Raudonas vynas (24 val.) 5 5

5% actas (24 val.) 5 5

Alyvų aliejus 4,5 5

3-5% riebumo pienas (24 val.) 5 5

Kava (24 val.) 4 4

1% arbata (24 val.) 4 5

10% amoniakas (24 val.) 1 1

Garstyčios (24 val.) 3 4,5

Iš viso: 86% 86%
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