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Het lakken Yan parket.

Op grond vanzljn slijtvastheid en stootvastheid is Le Tonkinois b[jzonder geschikt om parket te
lakken.
De lak laaÍ zich goed reinigen met een sopje , water of huishoudreinigingsmiddelen , zonder de
glans te verliezen. Door toevoeging van Gelomat kan men ook een zijdeglans oppervlak bereiken.

Het lakken van nieuw parket.

Nieuw parket lakt men gemakkelijk met een kwast. Allereerst schuurt men en vlakt het hout uit met fijn
schuurpapier of staalwol. Daarna wordt het stof met stofruiger afgezuigd en vervolgens wordt
met een vochtige doek (water) het te lakken oppervlak gewist.
De onverdunde lak wordt vlot en gelijkmatig aangebracht , waarbij de kwast steeds geheel uitgestreken
dient te worden.Er mogen zich in geen geval "slierten" in de lak bevinden.
De aangebrachte laag moet zo dun zijn , dat de laag met een scherp mes de laag niet omhoog geheven kan
worden.
Een zojuíst aangebrachte laklaag , die nog vochtig is mag niet overgelakt wordcn.

Onder deze voorwaarden is bij de eerste laag één liter Le Tonkinois voldoende voor 20 m2 .

Omdat tussen de lagen niet geschuurd behoefd te worden kan men de volgende laklagen
dumer aanbrengen.,zodat met één liter meer dan 20 m'zgelakt kan worden.

Wanneer een gedeelte parket sterk belopen wordt en slijtageplekken vertonen , is het
voldoende om dat gedeelte licht te schuren en één ofmeerdere keren over te lakken.
48 uur na de laatste laklaag kan men er overheen lopen.

Versleten plekken moet men goed schuren. Daarna zo handelen als onder :

" Het lakken van njeuw parket " is beschreven.

Parket -- geboend of in de was gezet --

Boenwas of washoudende middelen dringen ca.0.2 mm in houtoppervlaktes in.Deze geimpregneerde
houtlaag moet voor het lakken met Le Tonkinois afgeschaafd worden of machinaal geschuurd .

Alle andere methoden zoals "logen " of "wassen met oplosmiddelen " moet men mijden , omdat
de kleinste resten was de hechting , het drogen en de duurzaamheid van lakken met
Le Tonkinois beinvloeden.

Om er zeker van te zijn , dat alle was verwijderd is , moet men van de oude geboende of de van
was voorziene parketvloer minstens 0.5 mm dikte afgeschraapt hebben

Na het aanbrengen van de eerste laklaag gaat men na of het parket ook mankementen heeft , die
met een passende plamuur - juiste verfldeur - verholpen kan worden. Na het drogen het plamuur
schuren en overnieuw lakken.

Indien gewenst kan Le Tonkinois na volledige droging van de lak dwz na ca 3 dagen in de was gezet

worden Echter niet aan te bevelen !!!!!!


